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BAB IV 

PROSES, HASIL, DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Penciptaan Busana 

Dalam penciptaan sebuah busana ada beberapa tahapan yang harus 

dilalui supaya dapat menciptakan busana yang baik dan memiliki nilai 

yang tinggi baik nilai seni maupun nilai jual. Proses pembuatan busana 

pesta malam ini meliputi tiga tahap yaitu penciptaan desain, pembuatan 

busana, dan penyelenggaraan pergelaran busana. 

1. Proses Penciptaan Desain Busana 

Proses pembuatan busana pesta malam dengan sumber ide tradisi 

Aci Tabuh Rah Pengangon diawali dengan perencanaan. Perencanaan 

tersebut diawali dengan penciptaan desain hingga proses pembuatan 

busana pesta malam. Proses tersebut dilakukan agar hasil akhir busana 

sesuai dengan desain yang telah dibuat. 

Dalam tahap penciptaan desain hal-hal yang dilakukan adalah 

mengkaji tema yang diangkat, mengkaji trend yang sedang 

berlangsung, dan mencari inspirasi atau menentukan sumber ide, 

mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan 

moodboard dan mencipta desain. Dalam menciptakan suatu desain 

langkah pertama yang dilakukan adalah mencari inspirasi, mengkaji 

beberapa teori dan beberapa referensi dengan cara mencari informasi 

baik berupa sumber tertulis maupun internet. Sumber ide yang diambil 
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dalam pembuatan busana pesta malam ini adalah Tradisi Aci Tabuh 

Rah Pengangon dari Provinsi Bali. 

Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam membuat 

desain diantaranya : 

a. Persiapan Alat Dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat desain antara lain : 

1) Alat : pensil 2B, penghapus, penggaris, drawing pen, dan 

pensil warna 

2) bahan : kertas gambar A4/A3 

b. Pembuatan Moodboard 

Untuk mempermudah pemmbuatan desain maka perlu mencari 

referensi sebanyak-banyaknya tentang sumber ide yang diambil. 

Sumber ide tersebut kemudian dikumpulkan lalu dituangkan ke 

dalam sebuah moodboard. Moodboard adalah kumpulan inspirasi 

yang menjadi bahan referensi dalam pembuatan sebuah karya. Isi 

moodboard ini meliputi sumber ide yang diambil, trend, warna, 

referensi bentuk busana dan hiasan yang diambil oleh penulis. 

Berikut ini adalah cara membuat moodboard : 

1) Menentukan tema yang diambil beserta judulnya 

2) Menyiapkan alat dan bahan diantaranya : gunting, lem, kertas 

asturo, kertas karton tebal ukuran 0,3 cm dengan ukuran A3 , 

dan referensi gambar-gambar yang berhubungan dengan 

sumber ide 
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3) Mengunting gambar-gambar yang akan dijadikan komponen 

dalam pembuatan moodboard 

4) Menyusun dan menempel potongan gambar moodboard dengan 

menggunakan lem. 

Berikut ini adalah moodboard yang dibuat oleh penulis: 

 

Gambar 4 : Moodboard 

c. Menggambar Desain 

Setelah pembuatan moodboard selanjutnya adalah 

menggambar desain. Berikut adalah beberapa tahapan dalam 

pembuatan desain diantaranya : 

1) Design sketching 

Design sketching adalah sketsa gambar sederhana atau 

outline dari sketsa-sketsa gambar dengan menggunakan pensil. 

Adapun design sketching drawing dan styling dalam 
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pembuatan busana pesta malam dengan sumber ide tradisi Aci 

Tabuh Rah Pengangon adalah sebagai berikut : 
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Gambar 5 : Design Sketching I  
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Gambar 6 : Desgin Sketching II  
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Gambar 7 : Design Sketchig III  
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2. Production Sketching 

Production Sketching adalah sketsa gambar yang merupakan 

penggabungan beberapa design sketching yang telah dibuat 

supaya tercipta desain busana yang sesuai dengan design 

sketching yang ada. Adapun production sketching yang telah 

dibuat adalah sebagai berikut : 
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Gambar 8 : Production Sketching  I 
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Gambar 9 : Production Sketching  II 
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Gambar 10 : Production Sketching  III 
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Gambar 11 : Gambar Desain Terpilih 
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2) Presentation drawing 

Setelah proses design sketching selesai, maka tahapan 

berikutnya adalah membuat pembuatan presentasion drawing. 

Presentation drawing adalah suatu sajian gambar atau koleksi 

yang menjelaskan keterangan dari desain yang telah dibuat. 

Pada pembuatan presentation drawing ini gambar desain 

digambar nampak depan dan nampak belakang, diberi warna 

dan keterangan detail gambar : 

  



104 
 

 

Gambar 12 : Presentation Drawing nampak depan 
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Gambar 13 : Presentation Drawing Tampak Belakang 
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Dalam membuat presentation drawing, diperlukan adanya 

contoh bahan supaya dapat mengatahui jenis-jenis bahan yang 

cocok dengan pembuatan busana pesta. Adapaun contoh bahan 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 : Contoh Bahan Busana 

 

 

 

Satin Bridal 

Putih 

 

 

 

Satin Bridal 

Hitam 

 

 

 

Satin Bridal 

Silver 

 

 

 

Taffeta Hitam 

 

 

 

Taffeta Putih 

 

Desain busana ini memilih satin bridal putih, satin bridal 

hitam, dan satin bridal silver sebagai bahan utama sebab 

karakteristiknya sesuai dengan bahan-bahan yang digunakan dalam 

pembuatan busana pesta. Ketiga bahan ini digunakan dalam 

pembuatan crop-top dan asymmetric dress. Bahan Taffeta 

digunakan untuk membuat manipulating fabric anyaman dalam 

pembuatan asymmetric peplum sebab jenis bahannya yang ringan 

dan mudah dibentuk, serta memiliki karakteristik dalam pembuatan 

busana pesta. 

d. Desain hiasan 

Desain hiasan adalah desain dibuat untuk memperindah 

permukaan desain struktur busana. desain hiasan yang digunakan 
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dalam busana pesta malam ini adalah hiasan manik-manik berupa 

halon, pasir, dan permata imitasi. 

3. Proses Pembuatan Busana 

Proses pembuatan busana pesta malam ini melalui beberapa 

tahapan diantaranya : 

a. Persiapan 

Dalam memproduksi sebuah busana, perlu dilakukannya 

berbagai persiapan. Persiapan yang dilakukan dalam pembuatan 

busana pesta malam ini adalah sebagai berikut : 

1) Pembuatan gambar kerja 

Gambar kerja merupakan gambar desain yang dilengkapi 

dengan ukuran-ukuran per bagian dari busana tersebut. Tujuan 

dibuatnya gambar kerja adalah sebagai acuan detail ukuran 

tiap-tiap bagian busana sehingga dapat menghasilkan busana 

dengan mutu tinggi. 

Gambar kerja terdiri dari gambar kerja busana, gambar kerja 

hiasan busana, dan gambar kerja pelengkap busana. Adapun 

gambar kerja dari busana pesta malam ini  adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 14 : Gambar Kerja Busana 
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Gambar 15 : Gambar Kerja Per Bagian Busana  
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2) Pengambilan Ukuran 

Pengambilan ukuran dilakukan agar busana yang diciptakan 

sesuai dengan tubuh si pemakai dan menimbulkan rasa nyaman 

ketika digunakan. Ukuran juga diperlukan dalam pembuatan 

hiasan busana serta pelengkap busana. pengambilan ukuran 

haruslah tepat dan sesuai dengan ukuran si pemakai yaitu 

model. Ukuran yang digunakan dalam pembuatan busana pesta 

malam dengan sumber ide tradisi Aci Tabuh Rah Pengangon 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2  : Ukuran Badan Model 

NO Ukuran Yang Diambil Ukuran 

1 Lingkar Badan 81,5 cm 

2 Lingkar Pinggang 68 cm 

3 Lingkar Leher 37 cm 

4 Panjang Muka 30 cm 

5 Lebar Muka 34 cm 

6 Panjang Punggung 38 cm 

7 Lebar Punggung 35 cm 

8 Lebar Bahu 13 cm 

9 Panjang sisi 17 cm 

10 Panjang Lengan 77 cm 

11 Lingkar Kerung Lengan 41 cm 

12 Lngkar Bawah Lengan 24 cm 

13 Tinggi Dada 13 cm 

14 Tinggi Puncak Lengan 13 cm 

15 Jarak Dada 16 cm 

16 Panjang Rok  (batas lutut) 59 cm 

17 Tinggi Panggul 20 cm 

18 Lingkar Panggunl 98 cm 
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3) Pembuatan Pola Busana 

Pembuatan pola busana harus disesuaikan dengan desain 

busana. Dalam membuat pola busana diperlukan ketelitian dan 

kecermatan yang tinggi demi menghasilkan busana yang baik 

dan sesuai dengan tubuh si pemakai. Sistem pembuatan pola 

busana pesta malam ini dibuat dengan teknik yaitu secara 

manual dengan pola konstruksi sistem So-En dan teknik 

pembuatan pola secara digital (CAD) dengan menggunakan 

aplikasi Richpeace. 

a) Pola Dasar Badan 

Pembuatan pola busana pesta malam ini menggunakan 

pola dasar So-En dengan skala 1:4 yang dimulai dari 

pembuatan pola dasar kemudian dilanjutkan dengan pecah 

pola dan mengubah pola sesuai dengan model busana yang 

dibuat. Adapun pembuatan pola dasar busana pesta malam 

adalah sebagai berikut : 
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- Pola dasar badan 

 

Gambar 16 : Pola Dasar Badan 

Keterangan : 

A – C   : ¼ lingkar badan + 1 cm 

A – B   : panjang punggung + 1 ½ cm 

B – D   : A - C 

D – C   : A - B 

A – A1   : 1/6 lingkar leher + ½ cm 
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A – A2   : 1/6 lingkar leher + 1 cm 

C – C1   : 4,5 cm 

A1 – A2   : lebar bahu 

A – E   : ½ panjang punggung + 1 ½ 

cm 

E1    : ½ (A2 – E) 

E1 – E2   : ½ lebar dada 

Hubungkan C2 – E – F 

B – B1   : tinggi puncak 

B – B2   : ½ jarak dada 

B – B2   : B1 – B3 

B3 – B4   : 2 cm 

B2 – D1 = B2 – D2 : 1 ½ cm  

B – G   : 3 cm 

D1 – D3   : (1/4 lingkar pinggang + 1 

cm) – (B – D2) 

- POLA  BELAKANG 

C – H   : ¼ lebar badan – 1 cm 

D – I   : C - H 

H – I   : C - D 

H – H1   : 1/6 lingkar leher + ½ cm 

H – H2   : 1 ½ cm 

H2 – K   : 8 cm 
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H1 – H3   : lebar bahu 

K – K1   : ½ lebar punggung 

Hubungkan H3 – K – F 

J – J1   : 8 cm 

J – J2   : 5 cm 

L – L1   : L – L3 

L2 – L3   : (1/4 lingkar pinggang – 1 

cm) – (I – L3) 
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- Pola dasar gaun 

 

Gambar 17 : pola dasar gaun 
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Keterangan : 

A – B   : Tinggi panggul 

C – D   : A - B 

B – E   : ¼ lingkar panggul + 1 

B – E    : D – F 

A – G    : Panjang Gaun 

A – G    : B - I 

H – H1 = J – J1  : 5 CM 
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- Pola dasar lengan 

 

Gambar 18 : Pola Dasar Lengan 
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Keterangan : 

A – B    = Tinggi puncak lengan 

A – C   = panjang lengan 

A – D : A – E   = ½ Lingkar kerung lengan – 

1 cm 

F – F ‘   = lingkar bawah lengan 

- Pola Kerah Shanghai 

Keterangan :  

 

Gambar 19 : Pola Dasar Kerah 

A – C = B – D1  = ½ lingkar leher – 1 cm 

C- C1 =  D – D1 =  naik 1 cm 
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b) Pecah Pola Busana 

- Pecah pola Crop-top 

 

 

Gambar20  : Pecah Pola Crop-top 
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Gambar 21  : Pecah Pola TR Cutting 
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- Pecah pola gaun 

 

Gambar 22 : Pecah Pola Rok Dress Bagian Depan 
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Gambar 23 : Pecah Pola Rok Dress Bagian Belakang 
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Gambar 24 : Pecah Pola Rok Asimetris Depan 
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Gambar 25 : Pecah Pola Asymmetric Peplum 

4) Pembuatan rancangan bahan 

Rancangan bahan adalah rancangan peletakan pola busana 

dengan skala tertentu pada suatu permukaan yang disesuaikan 

dengan panjang dan lebar kain yang dibutuhkan. Rancangan 

bahan dibuat sebagai acuan dalam peletakan pola busana pada 

kain sehinga dapat diketahui banyaknya kain yang dibutuhkan 

dalam membuat sebuah busana. Pembuatan rancangan bahan 

selain dilakukan secara manual dengan menggunakan potongan 

pola dan kertas payung juga dapat dilakukan secara digital 



126 
 

dengan menggunakan apikasi Richpeace (RP-GMS). Berikut 

ini adalah cara membuat rancangan bahan diantaranya : 

a) Pembuatan rancangan bahan secara manual 

- Siapkan pola dan kertas payung dengan ukuran skala 

yang sesuai dengan pembuatan pola awal yaitu 1:4 

- Letakkan pola di atas kertas payung dan hitung panjang 

bahan yang dibutuhkan tiap pola dilengkapi dengan 

kampuh dan kelimnya. 

- Ukur banyaknya bahan yang dibutuhkan 

b) Pembuatan rancangan bahan secara digital 

- Buka aplikasi RP-GMS 

- Klik menu bar file, pilih new 

- Masukkan nama dan ukuran bahan yang diinginkan, 

klik OK 

- Kemudian akan muncul kotak select pattern files, klik 

load, pilih file RP-DGS yang akan dibuat marker, klik 

Open 

- Setelah muncul kotak dialog Order for Marker Making, 

masukkan jumlah pola yang akan dicetak menjadi 

marker, klik OK 

- Untuk memudahkan proses penyebaran marker, klik 

menu bar Nesting, pilih meni Auto Nesting 
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- Susun kembali pola yang muncul pada marker jika pola 

tersebut kurang sesuai. 

Dalam proses pembuatan rancangan bahan ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan diantaranya : 

a) Saat peletakan pola harus memperhatikan arah serat kain 

sesuai dengan arah serat pada pola 

b) Dalam meletakkan pola pada kain, pola diatur sedemikian 

rupa agar dapat menghemat kain. 

c) Untuk peletakan bahan pada bahan bermotif perlu 

memperhatikan arah motif, sementara untuk bahan 

bertekstur perlu diperhatikan bagian baik dan buruk dari 

bahan tersebut. 
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Rancangan Bahan Utama (Satin Bridal Putih) 
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Rancangan Bahan Utama (Satin Bridal Silver) 

 

Gambar 26 : Rancangan Bahan 1 
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Rancangan Bahan Utama (Satin Bridal Hitam) 

Gambar 27 : Rancangan Bahan 2 
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Rancangan Bahan Furing 

 

Gambar 28 : Rancangan Bahan 3 
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5) Kalkulasi Harga 

Setelah merancang seluruh kebutuhan bahan langkah 

selanjutnya adalah menentukan biaya yang dibutuhkan dalam 

pembuatan sebuah busana. Kalkulasi harga dibuat untuk 

mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan dalam sekali 

produksi sebuah busana. Ada beberapa hal yang perlu diketahui 

dalam mengkalkulasi harga diantaranya : 

a) Mencantumkan nama bahan, banyaknya bahan yang 

digunakan, harga satuan, jumlah total dan harga total dari 

bahan-bahan yang dibutuhkan. 

b) Nama bahan disesuaikan dengan jenis bahan yang 

digunakan, misal bahan utama, bahan tambahan, bahan 

pelengkap/pembantu, dan bahan hiasan 

c) Penentuan jumlah harga disesuaikan dengan banyaknya 

barang yang digunakan atau diperlukan 

d) Semua barang yang dibutuhkan harus tercarat agar 

perhitungan biaya lebih tepat 

Berikut ini adalah daftar biaya yang dikeluarkan dalam 

pembuatan busana pesta malam wanita dengan sumber ide 

tradisi Aci Tabuh Rah Pengangon : 
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Tabel 3 : Kalkulasi HargaProduksi Busana 

No Nama 

Barang 

Kebutuhan Harga 

Satuan 

Total Harga 

1 Kain Satin 

Bridal Putih 

1,25 m Rp25.000,- Rp31.250,- 

2 Kain Satin 

Bridal 

Hitam 

1 m Rp25.000,- Rp25.000,- 

3 Kain Satin 

Bridal Silver 

3 m Rp25.000,- Rp75.000,- 

4 Kain Taffeta 

Hitam 

2 m Rp38.000,- Rp76.000,- 

5 Kain Taffeta 

Putih 

2 m Rp38.000,- Rp76.000,- 

6 Kain Satin 

Velvet Putih 

1 m Rp20.000,- Rp20.000,- 

7 Kain Satin 

Velvet 

Silver 

2,5 m Rp20.000,- Rp50.000,- 

8 Benang 

Jahit 

3 buah Rp1.500,- Rp4.500,- 

9 Ritsliting 60 1 buah RP9.000,- Rp9.000,- 
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cm 

10 Kain Keras 

M33 

1 m Rp15.000,- Rp15.000,- 

11 Morigula 1 m Rp15.000,- Rp15.000,- 

12 Vislin Sutra 1,5 m Rp7.000,- Rp10.500,- 

13 Tille Kaku 7 m Rp6.500,- Rp45.500,- 

14 Manik Pasir 

Silver 

1 bks Rp16.000,- RP16.000,- 

15 Manik Pasir 

Putih 

1 bks Rp16.000,- Rp16.000,- 

16 Permata 

Imitasi 

Kecil 

1 bks Rp18.000,- Rp18.000,- 

17 Permata 

Imitasi 

Besar (isi 3 

buah) 

1 bks Rp9.000,- Rp9.000,- 

18 Kancing 

Kait 

1 bks Rp3.000,- Rp3.000,- 

19 Kancing 

Tindis 

1 bks Rp3.000,- Rp3.000,- 

TOTAL HARGA Rp517.750,- 
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b. Pelaksanaan 

1) Peletakan Pola Pada Bahan 

Langkah awal yang dilakukan dalam pembuatan busana 

setelah persiapan selesai adalah meletakkan pola busana pada 

bahan sebelum memotong bahan. Pada saat peletakan pola 

pada kain, sebaiknya kain dilipat menjadi dua bagian dengan 

posisi kain bagian baik berada di luar sementara kain bagian 

buruk berada di dalam. Proses ini dilakukan untuk 

mempermudah saat pemberian tanda jahita. Berikut ini adalah 

hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses peletakan pola 

pada bahan : 

a) Perhatikan tanda lipatan pada pola busana 

b) Perhatikan arah serat atau arah motif pada saat peletakan 

pola pada bahan 

c) Peletakan pola pada bahan dengan tekstur licin tetapi tebal 

sebaiknya disemat dengan menggunakan jarum pentul agar 

tidak bergeser serta mempermudah pada saat pemberian 

tanda. 

d) Arah serat bahan untuk bahan yang berkilau sebaiknya 

tidak dibolak balik dan harus satu arah. Karena jika 

peletakan pola bolak-balik maka akan tercipta arah kilau 

yang berbeda. 
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e) Lebar kampuh untuk seluruhnya adalah 1,5 cm – 2,5 cm, 

untuk kampuh kelim dan tengah belakang untuk 

pemasangan ritsliting adalah 4 cm – 5 cm. 

f) Perhatikan kampuh yang memerlukan bayangan cermin 

g) Potong bahan setelah semua proses selesai 

2) Pemotongan bahan dan pemberian tanda jahitan 

Setelah proses peletakan bahan, maka proses selanjutnya 

adalah pemotongan bahan. Perhatikan arah serat bahan atau 

arah motif bahan pada saat akan memotong bahan. Pemotongan 

bahan dimulai dari memotong bahan utama. Perhatikan pula 

kampuh yang diperlukan tiap bagian busana. 

Setelah proses pemotongan bahan langkah selanjutnya 

adalah pemberian tanda pola. Pemberian tanda pola dilakukan 

dengan menggunakan rader dan karbon jahit. Jenis rader yang 

digunakan adalah rader yang tidak bergerigi. Pemberian tanda 

pola ini bertujuan untuk menandai garis pola pada kain 

sehingga memudahkan dalam proses penjahitan. 

3) Proses Menjahit 

Setelah proses pemotongan selanjutnya adalah proses 

penjahitan busana. Teknik penjahitan busana pesta malam 

wanita dengan sumber ide tradisi Aci Tabuh Rah Pengangon 

ini menggunakan teknik penjahitan halus. Untuk mendapatkan 

hasil jahitan yang rapi, sebaiknya sambungan kampuh di press 
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setelah penjahitan. Semprotkan air pada bagian yang akan di 

press untuk hasil yang lebih rapi. Adapun langkah-langkah 

penjahitan busana adalah sebagai berikut : 

a) Menjahit Crop-top 

 Menjahit pola TR Cutting pada bagian depan busana, 

sebelum dijahit sebaiknya jelujur tiap bagian TR 

Cutting sesuai tanda pola sebelum penjahitan.  

 Menjahit sambungan tengah belakang. 

 Menjahit sambungan bahu dengan cara menyambung 

pola depan dan belakang pada garis bahu 

 Menjahit sisi busana dengan cara menyambung pola 

depan dan belakang pada bagian sisi, 

 Menjahit lengan busana, adapun tekniknya adalah 

sebagai berikut : 

- Membuat setik renggang di atas dan di bawah garis 

kerung lengan dengan jarak 0,5 cm dari garis kerung 

lengan. 

- Jahit sisi lengan dengan cara menyambungkan kedua 

garis sisi lengan. 

- Pasang lengan pada pola badan. 

 Menyambung facing depan dan belakang 

 Menjahit furing dengan cara sebagai berikut : 
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- Menyambung garis bahu pola furing depan dan 

belakang 

- Menyambung sisi pola badan depan dan belakang 

- Menjahit sisi lengan 

- Menyambung lengan furing 

 Menjahit kerah shanghai. Sebelum kerah dijahit salah 

satu pola kerah diberi lapisan M33 dengan cara di press 

 Menyambung facing dengan furing 

 Menyambung furing dengan pola badan utama beserta 

kerah shanghai 

 Memasang padding pada bagian bahu busana dengan 

cara tusuk feston 

 Bagian kelim diselesaikan dengan soom sembunyi.  

b) Menjahit asymmetric dress 

 Menjahit pola badan bahan utama 

 Menjahit pola badan bahan furing 

 Menyambung pola furing dengan bahan utama 

 Menyelesaikan kampuh rok dengan teknik rompok 

 Menyelesaikan kelim dengan teknik soom sembunyi 

c) Menjahit asymmetric peplum 

 Memotong bahan Taffeta menjadi persegi panjang 

mengikuti arah serat 
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 Menjahit kain Taffeta yang telah dipotong dengan 

posisi bagian buruk kain diluar 

 Membalik kain yang telah dijahit dengan teknik 

pembuatan sengkelit. 

 Menyusun sengkelit yang telah disusun menjadi sebuah 

anyaman. 

 Menempelkan vislin sutra pada anyaman dengan teknik 

pressing 

 Memotong anyaman sesuai dengan pola 

 Menandai tanda jahitan pada anyaman 

 Menjahit anyaman 

 Menjahit lining anyaman 

 Menyambungkan anyaman dengan lining anyaman 

 Memasang ban pinggang 

 Memasang kancing kait 

4) Proses Evaluasi 

Berikut ini adalah hasil evalusi pola busana : 
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Tabel 4 : Hasil Evaluasi 

Aspek yang 

dinilai 

Hasil Evaluasi Cara Mengatasi 

Crop-top 

Crop-top bagian 

belakang 

Terlalu lebar Garis tengah 

belakang dikurangi 

7cm 

Kerah Shanghai penjahitan kurang 

rapi 

Jahitan dirapikan 

Pemasangan 

Padding 

Puncak lengan 

menggelembung 

Perbaikan 

pemasangan 

padding 

Dress 

Panjang rok dan 

klep asimetris rok 

Panjang rok lebih 

panjang dari klep 

rok 

Panjang rok 

dipendekkan 2 cm 

Pemasangan tile 

kaku 

Pemasangan salah 

karena dilekatkan 

pada kain 

Tile kaku dipasang 

terpisah dari kain 

Asymmetric peplum 

Motif anyaman  Posisi motif terlihat 

aneh (dinilai tidak 

sesuai) 

Posisi motif diubah 

menjadi diagonal 



141 
 

Pemasangan 

kancing tindis 

Pemasangan 

kancing kait berada 

di tengah belakang 

Pemasangan 

kancing kait diubah 

menjadi di 

samping. 

 

5) Hasil evaluasi 

Evaluasi merupakan penilaian pada busana yang telah 

selesai secara keseluruhan. Hal yang dievaluasi adalah 

kesesuaian desain dengan hasil busana akhir, kesesuaian 

terhadap tema dan trend yang dipilih, dan teknologi busana 

yang diterapkan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Dari hasil busana pesta malam yang penulis ciptakan ada 

beberapa evaluasi antara lain : 

 Sebelum memotong bahan utama sebaiknya membuat 

busana uji coba atau dummy untuk menentukan apakah 

pola yang dibuat sudath tepat terutama pada bagian busana 

yang memiliki detail yang rumit. 

 Terdapat beberapa kesalahan dalam penerapan teknologi 

busana pada saat proses produksi sehingga harus lebih 

berhati-hati 

 Pola harus dicek setiap saat untuk meminimalisasi 

kesalahan 
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 Terdapat evaluasi yang cukup banyak pada proses fitting 

 Proses pressing harus dilakukan setiap setelah proses 

menjahit salah satu bagian busana untuk hasil yang lebih 

rapi. Memberikan semprotan cairan membantu proses 

pressing untuk hasil yang lebih rapi 

4. Proses Penyelenggaaan Pergelaran Busana 

Pergelaran busana adalah kegiatan yang bertujuan untuk 

menampilkan hasil karya terbaru dari perancang busana yang 

diperagakan oleh peragawan atau peragawati kepada masyarakat. 

Pelaksanaan pergelaran busana ini melalui tiga tahap diantaranya 

persiapan, pelaksanaan dan tahap evaluasi 

a) Persiapan 

1) Pembentukan Panitia 

 Pembentukan panitia bertujuan agar pelakasanaan acara 

berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Tema 

pergelaran busana mahasiswa Pendidikan Teknik Busana dan 

Teknik Busana angkatan 2015 adalah Movitsme (Move to It’s 

Me). Adapun susunan kepanitiaan dalam pergelaran busana 

tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

a. Ketua Panitia 

1) Ketua 1 merangkap Ketua Umum 

Tugas : 
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a) Bertanggungjawab atas berlangsungnya seluruh 

acara. 

b) Mengkoordinasi seluruh kegiatan dalam 

kepanitiaan pergelaran busana, serta 

bertanggungjawab atas segala kelancaran 

penyelenggaraan acara. 

c) Memimpin seluruh panitia sesuai  dengan 

ketentuan-ketentuan dan kebijaksanaan yang telah 

diputuskan. 

d) Memutuskan rumusan konsep secara detail dan 

mendistribusikan tugas kepada seluruh panitia. 

e) Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan seluruh 

kegiatan. 

f) Mencari alternative pemecahan masalah dan 

membuat keputusan. 

g) Meminta laporan kepada setiap sie. 

h) Bersama sekretaris membuat LPJ seluruh kegiatan. 

i) Bertanggungjawab terhadap setiap rapat inti dan 

anggota. 

j) Keputusan berada di ketua umum/1. 

k) Koordinasi kepada coordinator setiap sie/devisi. 

l) Bekerjasama dengan ketua 2 dan 3. 

2) Ketua 2 
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Tugas : 

a) Bertanggungjawab kepada ketua 1. 

b) Mengkoordinasi berlangsungnya seluruh rapat. 

c) Motivator bagi seluruh sie/devisi. 

d) Koordinasi kepada seluruh sie untuk mengerjakan 

tugas dengan baik. 

e) Menjalankan tugas ketua 1 jika ketua umum/1 tidak 

dapat melaksanakan tugasnya. 

f) Bekerjasama dengan ketua 1 dan 3. 

3) Ketua 3 

Tugas : 

a) Bertanggungjawab kepada ketua umum/1. 

b) Bertanggungjawab atas terlaksananya rapat inti 

maupun rapat seluruh panitia. 

c) Sebagai penengah masalah dan penegak kedisplinan. 

d) Menjalankan tugas ketua 1 dan 2 jika ketua umum/1 

dan 2 tidak dapat melaksanakan tugasnya. 

e) Bekerjasama dengan ketua 1 dan 2. 

b. Sekretaris 

1) Sekretaris 1 

Tugas : 
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a) Mencatat dan sebagai pengingat segala keputusan 

atau kebijaksanaan rapat yang telah ditetapkan 

dalam rapat. 

b) Membuat segala proposal yang dibutuhkan, 

bekerjasama dengan sie yang bersangkutan. 

c) Bertanggungjawab kepada ketua panitia. 

d) Membuat stampel kepanitiaan. 

2) Sekretaris 2 

Tugas : 

a) Mengurus segala kebutuhan surat menyurat seluruh 

panitia. 

b) Mengatur keluar masuknya segala surat yang 

dibutuhkan oleh seluruh panitia. 

c) Mengarsip segala surat yang diterima dan 

dikeluarkan. 

d) Bertanggungjawab kepada ketua panitia. 

3) Sekretaris 3 

Tugas : 

a) Pengadaan undangan dan sertifikat yang 

dibutuhkan dari semua konten acara. 

b) Sebagai  koordinator dalam pembuatan laporan 

pertanggungjawaban (LPJ) seluruh kegiatan. 

c) Bertanggungjawab kepada ketua panitia. 



146 
 

c. Bendahara/ Keuangan 

1) Bendahara 1 

Tugas : 

a) Membuat rancangan anggaran biaya (RAB) 

seluruh kebutuhan acara. 

b) Mengatur/mengkoordinasi segala kebutuhan biaya 

(masuk dan keluar). 

c) Pembuat keputusan kebutuhan biaya. 

d) Membawa/menyimpan seluruh uang dan memiliki 

rekening kepanitiaan. 

e) Bertanggungjawab kepada ketua panitia. 

2) Bendahara 2 

Tugas : 

a) Mengatur keluar masuknya uang dari berbagai 

sumber pendapatan dan pengeluaran. 

b) Mencatat segala pemasukan dan pengeluaran dari 

berbagai sumber. 

c) Meminimalisir/mengoreksi biaya yang dikeluarkan. 

d) Bertanggungjawab terhadap ketua panitia. 

3) Bendahara 3 

Tugas : 
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a) Mengatur denda/ sanksi keuangan dalam 

kepanitiaan.Menyimpan segala nota/bukti 

pembayaran (keluar/masuk) 

b) Mengatur pembuatan LPJ keuangan dalam 

kepanitiaan. 

c) Bertanggungjawab kepada ketua panitia 

d) Sie/Devisi 

1) Sie Sponsorship 

a) Membuat list sponsor. 

b) Mencari kontak sponsor yang dituju. 

c) Mengatur dan membuat proposal sponsor. 

d) Mencari dana yang dibutuhkan dengan etika yang 

baik. 

e) Pandai dalam bernegosiasi. 

f) Mempelajari semua hal yang dapat memikat hati 

sponsor atau donator. 

g) Mengatur jadwal dengan pemberi sponsor. 

h) Mengatur surat-surat yang berhubungan dengan 

sponsorship (tanda terima, MoU, dsb.) 

i) Berperilaku baik, sopan, ramah, murah senyum, dan 

berpenampilan menawan. 

j) Bertanggungjawab atas logo sponsor 

2) Sie Humas dan penerima tamu 
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a) Mengajukan proposal dan surat-menyurat kepada 

jajaran dekanat dan jurusan. 

b) Membuat list tamu undangan. 

c) Membuat surat pemberitahuan orangtua/wali 

mahasiswa atas keberadaan acara. 

d) Distribusi undagan. 

e) Memastikan kehadiran para tamu. 

f) Memberikan informasi kepada media terkait. 

g) Recruitment panitia tambahan. 

h) Mengatur among tamu. 

i) Mendekor meja tamu berkoordinasi dengan sie 

dekorasi. 

j) Mempersilakan tamu yang datang. 

k) Menyediakan daftar tamu. 

l) Memohon sambutan jajaran pejabat untuk keperluan 

booklet. 

m) Mengkoordinasi seluruh hal yang berhubungan 

denagn masyarakat di luar kepanitiaan. 

n) Berperilaku baik, sopan, ramah, murah senyum, dan 

berpenampilan menarik. 

3) Sie Acara 

a) Membuat konsep acara. 
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b) Mengatur dan memimpin seluruh kegiatan yang 

berhubungan dengan acara. 

c) Membuat susunan acara (run down) secara detail 

dan spesifik (memuat waktu, acara, pengisi acara, 

perlengkapan dan tempat). 

d) Mengatur waktu, tempat, dan membagi tugas 

masing-masing anggota sie acara. 

e) Mengurus MC (mencari, mendampingi, membuat 

draft MC, wardrobe MC, dll). 

f) Mengatur pengisi acara. 

g) Mengkoordinasi pihak yang beroperasi pada saat 

dilaksanakan. 

h) Mensosialisasikan update draft susunan acara secara 

detail dan spesifik kepada setiap devisi yang terkait. 

i) Mengatur gladhi kotor, gladhi bersih bersama 

seluruh peserta dan kepanitiaan. 

j) Mengatur jadwal latihan. 

k) Mengurus music yang digunakan di setiap acara 

(welcome greetings, catwalk, awarding, music jeda, 

dsb). 

l) Berkoordinasi kepada seluruh devisi yang terkait 

dengan acara. 

4) Sie Juri 
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a) Mencari juri yang kompeten. 

b) Membuat draft penilaian. 

c) Mengatur penjurian (briefing juri, pendampingan, 

mengatur fee juri, sertifikat, dll). 

d) Menghitung jumlah penilaian. 

e) Membuat peraturan penilaian (proses dan hasil, 

dosen 50% juri 50%). 

f) Melakukan MoU dengan para juri. 

g) Mendesain trophi, membuat dan mendistribusikan 

trophy. 

h) Membuat berita acara penjurian. 

i) Menyediakan hand bouquette (buket bunga) dan 

bunga meja. 

5) Sie Publikasi 

a) Membuat media publikasi (poster, leaflet, teaser, 

segala media promo). 

b) Membantu pembuatan media publikasi yang 

dibutuhkan oleh devisi yang lain. 

c) Membuat logo acara. 

d) Menyampaikan informasi kepada public tentang 

seluruh acara. 

e) Mempublikasikan acara dengan berbagai cara yang 

memungkinkan. 



151 
 

f) Menjadi admin pada segala media social. 

g) Sebagai desainer grafis (membuat tiket, undangan , 

logo, poster, spanduk, dsb). 

h) Ticketing (membuat, mengkoordinasikan, 

mengatur jadwal jaga stand penjualan tiket, 

mengkoordinasi penyebaran tiket, dll). 

i) Menentukan perijinan tempat diadakannya 

publikasi. 

j) Bertanggungjawab mengatur pada uang penjualan 

tiket sebelum disetor ke bendahara. 

6) Sie Booklet 

a) Desainer booklet dan mencari percetakan booklet. 

b) Pandai bernegosiasi. 

c) Merencanakan pembiayaan pembuatan booklet. 

d) Mencari photographer untuk booklet. 

e) Bertanggungjawab atas seluruh isi booklet (cover, 

sambutan-sambutan, ukuran booklet, konten, 

deskripsi, list logo sponsor, dll) 

f) Membuat jadwal foto booklet. 

g) Membuat dan mengatur goodiebag. 

7) Sie Dokumentasi 

a) Menyiapkan alat dokumentasi sesuai kebutuhan 

foto, video, dll. 
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b) Mencari fotografer dan videographer professional. 

c) Berkoordinasi dengan sie booklet. 

d) Mengedit hasil liputan yang diperoleh menjadi 

lebih bagus. 

e) Mendokumentasikan seluruh spot yang 

berhubungan dengan sponsor. 

f) Mengkoordinasikan hasil dokumentasi kepada 

pihak yang membutuhkan. 

g) Berkoordinasi kepada sie publikasi untuk 

mempublikasikan seluruh kegiatan. 

h) Mendokumentasikan seluruh kegiatan. 

i) Menyiapkan giant screen, dan layar televise di 

back stage. 

j) Membuat video opening, dsb. 

8) Sie Back Stage dan Floor Manager 

a) Mengatur jalannya acara di depan dan belakang 

panggung. 

b) Mengatur plotting tempat depan dan belakang 

panggung. 

c) Mengatur keluar masuk jalannya model. 

d) Mengatur peminjaman cermin dan mengatur kursi 

model. 
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e) Menyiapkan urutan nama model dan susunan acara 

di backstage. 

f) Mengatur situasi yang ada di backstage dan di 

venue. 

g) Bekerjasama dengan sie humas untuk mengatur 

flow seluruh tamu. 

h) Mengkondisikan keadaan seluruh venue (kursi, 

fotografer, dll). 

9) Sie Dekorasi 

a) Mengkonsep dekorasi dan lay out venue acara. 

b) Mendesain dekorasi stage dan me-lay out seluruh 

venue acara. 

c) Membuat desain photo booth. 

d) Mengatur sound system, lighting. 

e) Mencari pihak yang berhubungan dengan dekorasi, 

stage, sound system dan lighting. 

f) Dapat bernegosiasi dengan baik. 

10) Sie Keamanan 

a) Mengatur seluruh keamanan pada seluruh 

rangkaian acara (rapat, latihan, photo booklet, dsb). 

b) Membuat lay out parker pada saat acara 

berlangsung. 
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c) Mengurus perijinan keamanan kepada sinas-dinas 

terkait. 

d) Mengatur keamanan cuaca. 

e) Mengatur kartu parkir. 

f) Mengatur keamanan backstage dan seluruh venue. 

g) Mengatur kedisiplinan (denda). 

h) Tegas dalam mengatur keamanan. 

i) Mencari pihak yang kompeten dalam keamanan 

sebagai panitia tambahan. 

11) Sie Konsumsi 

a) Mengatur segala kegiatan yang membutuhkan 

makanan, minuman dan snack di saat yang 

dibutuhkan. 

b) Mencari sponsor konsumsi yang hemat tapi bagus. 

c) Dapat menegosiasikan dengan baik. 

d) Dapat mengatur pemilihan makanan/snack yang 

baik untuk disajikan. 

e) Mengatur distribusi konsumsi. 

f) Membuat jadwal kebutuhan konsumsi 
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12) Sie Model  

a) Mengatur pembagian kelompok tampil. 

b) Mengatur blocking. 

c) Mengatur jadwal latihan berkoordinasi dengan sie 

acara. 

d) Mengatur urutan model. 

e) Presensi dan menata model. 

f) Mengatur pembagian tiap sesi. 

g) Bekerjasama dengan sie make up dan hair do 

jilbab. 

h) Membuat nomor tampil model. 

i) Mengumpulkan desain busana yang akan 

dikenakan saat fashion show. 

j) Bekerjasama dengan backstage mengatur keluar 

masuknya model. 

13) Sie Make Up, Hair Do dan Jilbab 

a) Mencari sponsor make up, hair do, dan jilbab 

dengan harga terjangkau tetapi bagus. 

b) Mengatur rencana make up, hair do dan jilbab. 

c) Mampu bernegosiasi dengan baik. 

d) Mengatur jadwal make up, hair do, dan jilbab pada 

saat foto booklet dan acara berlangsung. 

e) Mengatur alur make up model 
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f) Menyampaikan maksud dan tujuan kepada perias 

dengan baik, benar dan tepat. 

14) Sie Perlengkapan 

a) Mengurus peminjaman tempat acara berlangsung. 

b) Mengatur segala perlrngkapan yang dibutuhkan pada 

serangkaian acara. 

c) Pengadaan cermin saat latihan. 

d) Pengadaan sound system pada saat latihan. 

e) Pengadaan/penyewaan kursi, cermin, steamer meja, 

standing hanger, penyediaan nampan, taplak, 

panggung-panggung kecil, dsb. 

f) Memenuhi segala kebutuhan setiap sie yang masuk 

dalam ranah perlengkapan acara 

2) Menentukan Tema 

Tema adalah hal yang sangat penting dalam penciptaan 

sebuah karya, karena sebuah tema akan mempengaruhi seluruh 

komponen yang terlibat di dalamnya mulai dari desain, bentuk, 

siluet, dan warna. Tema yang diambil dalam pergelaran busana 

tahun 2018 ini adalah Movitsme (Move to It’s Me). Movitsme 

menggambarkan bentuk nyata dari tindakan seseorang dalam 

mencari jati diri nya dalam hal yang positif. 
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3) Sumber Dana 

Penyelenggaraan pergelaran busana dengan tema Movitsme 

(Move to It’s Me) ini tidak akan berjalan lancar apabila tidak 

didukung dengan adanya dana. Penanggung jawab anggaran 

pada pergelaran busana ini adalah bendahara. Sumber dana 

diperoleh dari iuran 102 mahasiswa,dari berbagai pihak 

sponsor, dana hasil penjualan tiket, sponsor fresh money dan 

sumber dana dari denda keterlambatan. 

Sponsor yang bekerja sama dengan pergelaran busana 

Movitsme antara lain : Make Over, Nuansa Dekorasi, Sanggar 

Busana PTBB, Singer, Indo Hose, Pamper Studio, Aya Bakery, 

Suci Odis Sablon, Fajar Copy Paste, Batik Husa, Toko Bunga 

Sudirham, Toko Bunga Mawar, Anton Photo, Toko Kembang 

Ratnasari, Moviebox, Ruma Produksi Dwi Warna, Puspo 

Florist, Toko Bunga Bu Amad, Adele Accessories, Ameera 

Flanel Bouquet Flanel Jogja, Melly Glow Family Karaoke, 

D’Gejrot Kemek, Petra Accessories, Laseca Salon & Spa, 

Yaseera, New Exotic, dan Zupparela. 

4) Dewan Juri 

Dewan juri bertugas menilai semua karya busana 

mahasiswa. Penilaian ini dilakukan oleh 6 orang juri dengan 

rincian 3 orang menilai busana mahasiswa konsentrasi butik 

dan 3 orang menilai busana mahasiswa konsentrasi garmen. 
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Penilaian ini dilakukan pada saat grand juri yaitu sebelum 

busana diperagakan. 

5) Waktu dan Tempat Penyelenggaraaan  

Pergelaran busana tahun 2018 dengan tema Movitsme ini 

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 pukul 

18:00 WIB di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta  

b) Pelaksanaan 

Pergelaran ini dilaksanakan dalam rangka mata kuliah Karya 

Inovasi Produk Fashion untuk mahasiswa Pendidikan Teknik 

Busana-S1 dan Proyek Akhir untuk mahasiswa Teknik Busana-D3. 

Penyelenggaraan pergelaran busana 2018 dengan tema Movitsme 

ini diselenggarakan dalam tiga tahapan, dengan rincian waktu dan 

tempat sebagai berikut : 

1) Grand Juri 

Grand juri dilakukan pada tanggal 8 April 2018 pada pukul 

09:00 WIB bertempat di lantai 3 KPLT FT UNY. Grand Juri 

merupakan proses penilaian busana pesta yang diperagakan 

oleh model, kemudian desainer mempresentasikan konsep 

penciptaan dari busana tersebut. Adapun aspek yang dinilai 

meliputi orisinalitas, kesesuaian desain, dan total look. Pada 

grand juri terdapat 6 juri dengan rincian 3 juri menilai busana 

pesta mahasiswa konsentrasi butik dan 3 juri menilai busana 

pesta mahasiswa konsentrasi garmen.  
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Dua minggu sebelum grand juri diadakan penilaian gantung 

yang bertempat di lantai 3 KPLT FT UNY. Penilaian 

moodboard dilakukan oleh dosen program studi Pendidikan 

Teknik Busana FT UNY. 

2) Gladi Bersih 

Gladi bersih adalah tahapan yang dilakukan sebelum acara 

dimulai. Tujuan gladi bersih yaitu supaya acara yang 

dilaksanakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan susunan 

acara yang telah ditentukan oleh panitia. Gladi bersih 

dilaksanakan pada tanggal 10 april 2018 pukul 18:00 bertempat 

di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta. 

3) Pergelaran Busana 

Pergelaran busana Movitsme diselenggarakan pada tanggal 

10 April 2018 pukul 18:00 di Auditorium Universitas Negeri 

Yogyakarta. Berikut ini adalah susunan pelaksanaan acara 

pergelaran busana Movitsme : 
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Tabel 5 : Susunan Acara Pergelaran Busana Movitsme 

Susunan Acara Puncak Movitsme 

Jam Kegiatan Keterangan 

18.00 - 

selesai 

Open Gate  

18.00 – 

18.10 

Video Opening  

18.10 - 

18.20 

Song Performance 

MC : Fian Arditya 

Opening 

18.20 – 

18.35 

Sambutan-sambutan 

1. Bapak Rektor UNY/ 

Bapak Dekan FT/ 

Ketua Jurusan PTBB 

2. Ketua Panitia 

18.35 - 

18.45 

Apresiasi Dosen 

Pembimbing 

 

18.45 - 

18.55 

Apresiasi Juri  

18.55 – 

19.30 

Fashion Show I (Kelas A) 

a. Butik Kelas A 

b. Garment Kelas A 

19.30 – 

19.40 

Tari Zapin Kreasi Tari Zapin (riau) 

19.40 – Fashion Show II (Kelas Tugas Akhir Kelas B 
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20.10 B) 

20.10 – 

20.20 

Song Performance Silaen Sisters (1 Lagu) 

20.20 – 

20.55 

Fashion Show III (Kelas 

D) 

a. Butik Kelas D  

b. Garment Kelas D 

20.55 – 

21.05 

Karnaval Karnaval FT UNY 

21.05 – 

21.20 

Fashion Show IV (Dosen)  

21.20 -  

21.25 

Song Performance Silaen Sisters (1 Lagu) 

21.25 - 

21.35 

Doorprize  

21.35 – 

21.55 

Awarding  

21.55 – 

22.00 

Penutup  

 

 

c) Evaluasi 

Evaluasi bertujuan untuk menilai pergelaran busana Movitsme 

secara keseluruhan supaya ada perbaikan untuk acara selanjutnya. 
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Dalam evaluasi ini setiap devisi melaporkan segala kendala dan 

hambatan selama acara berlangsung. 

Pada dasarnya acara berlangsung baik dan lancar. Tetapi ada 

beberapa hal yang masih perlu dievluasi untuk keberhasilan yang 

akan datang, yaitu : 

1) Evaluasi persiapan 

- Kurangnya koordinasi baik antar devisi maupun antar 

anggota 

2) Evaluasi pelaksanaan 

- Terjadi keterlambatan waktu pada saat loading 

- Breafing panitia harus dilakukan lebih matang sehingga 

panitia inti dan panitia tambahan bisa bekerjasama 

dengan baik dan setiap devisi mengerti tugas dan 

tanggung jawab masing-masing 

3) Evaluasi hasil 

a) Penjualan tiket pergelaran busana habis terjual, banyak 

sponsor baik lama maupun baru yang  mendukung acara 

pergelaran busana Movitsme 

b) Kurangnya koordinasi dengan panitia tambahan sehingga 

panitia inti harus turun tangan untuk menangani masalah. 

c) Sebagian besar penonton meninggalkan acara sebelum 

acara selesai. 
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d) Acara berlangsung lancar meskipun ada beberapa halangan 

dalam pelaksanaan namun dapat diatasi dengan baik 

B. Hasil Akhir 

1. Penciptaan Desain Busana 

Hasil penciptaan desain busana pesta malam wanita dengan sumber 

ide Aci Tabuh Rah Pengangon digambarkan dalam bentuk fashion 

illustration seperti pada Gambar 27. Pembuatan desain busana pesta 

malam ini berdasarkan tema pergelaran busana Movitsme tahun 208 

dan mengacu pad Trend Forecasting 2018/2019 dengan tema 

Neuetradition dan subtema Constructivist. Busana ini bergaya klasik 

dengan menggunakan warna-warna netral seperti putih, hitam, dan 

silver. Busana ini mengambil sumber ide tradisi Aci Tabuh Rah 

Pengangon yang berasal dari Bali. Aci Tabuh Rah Pengangon 

merupakan acara tahunan yang berasal dari Desa Adat Kapal, 

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali yang bertujuan untuk 

memohon kesejahteraan bagi warga desa tersebut. 

Penerapan sumber ide pada busana pesta malam ini terdapat pada 

TR Cutting berbentuk belah ketupat pada Crop-top busana, dan teknik 

manipulatig fabric anyaman pada asymmetric peplum dengan pola 

menyerupai kain poleng khas bali. 
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Gambar 27 : Fashion Illustration 
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2. Hasil Karya Busana 

Karya busana yang diciptakan berupa adalah busana pesta malam 

wanita remaja dan dewasa dengan sumber ide tradisi Aci Tabuh Rah 

Pengangon dengan styling berupa Crop-top dengan oversized long 

sleeves, asymmetric dress, dan asymmetric peplum. Busana ini dibuat 

dengan siluet A dimana busana bagian atas nampak pas di badan 

sementara bagian pinggang ke bawah cenderung melebar hingga batas 

lutut.  Terdapat detail TR Cutting pada Crop-top, dan manipulating 

fabric dengan teknik anyaman pada asymmetric peplum dengan warna 

dan pola menyerupai kain poleng khas Bali sebagai penuangan dari 

sumber ide tradisi Aci Tabuh Rah Pengangon pada busana pesta 

malam ini. Hiasan yang digunakan ialah sulam manik-manik yang 

diaplikasikan pada kerah dan pola TR Cutting. Serta penggunaan 

permata imitasi pada beberapa bagian busana untuk memperindah 

busana. 

Bahan yang digunakan pada pembuatan busana pesta malam ini 

pada Crop-top dan asymmetric dress adalah satin bridal, sementara 

bahan yang digunakan untuk pembuatan anyaman menggunakan kain 

taffeta. 

3. Penyelenggaraan Pergelaran Busana 

Pergelaran busana dengan tema Movitsme ini diselenggarakan 

pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 pukul 18:00 WWIB di 

Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta yang diikuti oleh ... 
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mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Busana 

dan D3 Teknik Busana angkatan 2015. Pada pergelaran busana ini, 

karya penulis ditampilkan pada sesi kedua dengan nomor urut 50. 

Pergelaran busana tahun 2018 dengan tema Movitsme ini 

memperebutkan 24 kejuaraan. Hasil kejuaraan pelaksanaan pergelaran 

busana ini diantaranya : 

a) Juara kelas A 

1) Kategoti Butik 

- Adelina Prabandari (Juara I) 

- Ong Grace Quarissa H. (Juara II) 

- M. Ali Mustamik  (Juara III) 

2) Kategori Garmen 

- Mutmainah Nur Laili (Juara I) 

- Febriyani Listyaningsih (Juara II) 

- Mei Haryanti   (Juara III) 

b) Juara kelas B 

1) Tiara Fadilah   (Juara I) 

2) Nalurita Limaran S.  ( Juara II) 

3) Niken Yazuli B.   ( Juara III) 

4) Okta Helmida Indriyani  (Harapan I) 

5) Nurul Hikmah Hurin’in   (Harapan II) 

6) Robiatul Alfi   (Harapan III) 

c) Juara kelas D 
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1) Kategori Butik 

- Yohana   (Juara I) 

- Kunmutia Zahrotun N. (Juara II) 

- Dewi Puspita Sari  (Juara III) 

2) Kategori Garmen 

- Laila Nur Rohmah (Juara I) 

- Kurnia Widhiastiuti (Juara II) 

- Lathifa Haqi  (Juara III) 

d) Best Design 

1) Bitah Nindya A.    (Kategori Butik) 

2) Muthmainah Nur Laili  (Kategori Garmen) 

e) Best Technology 

1) Yohana    (Kategori Butik) 

2) Lisa Ayu Wulandari   (Kategori Garmen) 

f) Pemenang Favorit (Berdasarkan vote dari penonton) 

1) Yohana 

g) Juara umum 

1) Laila Nur Rohmah 

C. Pembahasan 

1. Penciptaan desain busana 

Penciptaan desain busana pesta malam wanita ini berdasarkan 

tema pergelaranbusana Movitsme.Movitsme adalah kepanjangan dari 

Move To It’s Me yang menggambarkan pergerakan menuju perubahan 
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positif untuk menemukan jati diri. Movitsme adalah tindakan akusisi 

diri untuk menemukan sebuah karakter yang kuat dan terarah sebagai 

kaum muda Indonesia. Generasi milineal adalah generasi yang mahir 

dalam kemajuan teknologi. Pada masa ini, kaum milenial sangat haus 

akan pengetahuan sehingga mereka melakukan pencarian, 

pengembangan, dan akuisisi diri demi mendapatkan pengetahuan atau 

mewujudkan sesuatu yang ada dalam benak mereka. Setelah 

melakukan pencarian dan pengembangan itulah maka generasi 

milineal ini akhirnya menciptakan suatu hal dimana hal itu adalah 

bentuk dari pengungkapan jati dirinya. 

Tema tersebut diangkat berdasarkan Trend Forecasting 2017/2018 

dengan tujuan untuk mengajak untuk memperkenalkan berbagai 

kearifan lokal dan budaya yang tersebar di seluruh Indonesia melalui 

karya busana yang diciptakan.  

Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

Movitsme adalah simbol dari pergerakan dari diri seseorang dalam 

mencari jati dirinya dalam jalan yang positif. Jati diri yang dimaksud 

disini dilambangkan oleh keaneragaman budaya Indonesia. 

Penciptaan desain diawali dengan mengamati dan menetapkan 

sumber ide dari inspirasi yang diperoleh, kemudian dituangkan 

kedalam moodboard supaya desain tidak menyimpang dari sumber ide 

yang dipilih. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan design 
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sketching, presentation drawing, desain hiasan, dan fashion 

illustration. 

Kendala dalam pembuatan busana ini adalah bagaimana membuat 

konsep penciptaan busana sesuai dengan tema trend Neuetradition 

terutama sub tema Constructivist dan tema pergelaran busana 

Movitsme, serta bagaimana menciptakan desain busana dengan 

menerapkan unsur desain, prinsip desain, dan sumber ide Aci Tabuh 

Rah Pengangon kedalamnya. 

2. Penciptaan karya busana 

Pembuatan karya busana dalam pergelaran busana bertema 

Movitsme ini melalui berbagai tahapan setelah pembuatan desain 

busana untuk kemudian diwujudkan kedalam bentuk busana. Tahapan 

proses pembuatan busana ini meliputi proses pengambilan ukuran, 

pembuatan pola dasar busana, proses pecah pola, pembuatan 

rancangan bahan dan kalkulasi harga, pemotongan bahan, pemberian 

tanda jahitan, proses penjahitan, pemasangan hiasan pada busana, 

evaluasi proses, perbaikan busana, penilaian gantung, serta grand juri. 

Proses penilaian gantung dilakukan dengan cara memasang busana 

yang dibuat pada patung atau dressform. Penilaian gantung memiliki 

beberapa aspek yaitu teknologi menjahit, hiasan, dan kesesuaian 

dengan desain. Setelah proses penilaian gantung maka selanjutnya 

adalah penilaian grand juri dimana busana tersebut diperagakan oleh 

model sementara desainer mempresentasikan hasil karya berupa 
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konsep penciptaan busana. Aspek yang dinilai dalam proses grand juri 

meliputi orisinalitas karya, kesesuaian desain, dan total look. 

3. Penyelengggaraan Pergelaran Busana 

Pergelaran busana dengan tema Movitsme ini dilaksanakan melalui 

tiga tahapan diantaranya persiapan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 

Pagelaan busana ini dibentuk dalam organisasi kepanitiaan yang terdiri 

dari ketua, sekretaris, bendahara, dan sie-sie lainnya. Pembentukan 

kepanitiaan ini dengan tujuan supaya acara berlangsung dengan lancar 

dan tertib. Pergelaran busana Movitsme ini diselenggarakan pada hari 

Rabu, 11 April 2018 pukul 18:00 WIB di Auditorium Universitas 

Negeri Yogyakarta yang diikuti oleh 103 mahasiswa S1 dan 

mahasiswa D3 angkatan 2015. 

Busana yang ditampilkan dalam pergelaran busana ini adalah 

busana pesta malam, busana pesta gala, dan busana pesta cocktail dan 

dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama menampilkan karya busana 

mahasiswa S1 kelas A yang diawali dengan menampilkan busana 

karya mahasiswa konsentrasi butik kemudian dilanjutkan dengan 

menampilkan busana mahasiswa konsentrasi garmen. Sesi kedua 

menampilkan busana karya mahasiswa D3 kelas B. Terakhir 

menampilkan karya busana kelas D yang diawali dengan menampilkan 

busana karya mahasiswa konsentrasi butik kemudian dilanjutkan 

dengan menampilkan busana mahasiswa konsentrasi garmen. Dalam 

acara ini penulis mendapatkan urutan tampil pada sesi ke dua dengan 
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nomor urut 50. Pergelaran ini juga menampilkan beberapa hiburan 

seperti tari, group vocal, dan guest desainer. 

Pada pergelaran busana ini panitia inti merekrut beberapa panitia 

tambahan. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah panitia yang 

akan ditugaskan pada saat acara pergelaran busana berlangsung. Pada 

saat pergelaran busana berlangsung terjadi beberapa kendala yang 

disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar panitia, namun secara 

keseluruhan acara berlangsung dengan lancar dan sebagian besar 

penonton yang hadir mengikuti rangkaian acara hingga akhir acara. 

Setelah pelaksanaan acara pergelaran busana dilakukan maka tahapan 

selanjutnya adalah evaluasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengatasi kekurangan dalam sebuah acara sehingga dapat dijadikan 

sebagai pembelajaran untuk panitia dan diperbaiki pada acara 

selanjutnya. 


