
BAB III 

KONSEP PENCIPTAAAN KARYA DAN PERGELARAN 

A. Konsep Penciptaan Desain 

Konsep desain merupakan sebuah kerangka penggambaran yang menerapkan 

metode dengan ide-ide yang baru sehingga menghasilkan suatu karya yang baru dan 

berbeda. Dalam menciptakan suatu karya dimulai dengan menentukan tema dan sumber 

inspirasi. Inspirasi dapat muncul dari berbagai hal misalnya sebuah benda, tempat, musik, 

film, tarian ataupun sutau keadaan,peristiwa dan pengalaman. Konsep mendesain 

dilakukan melaui tahapan-tahapan seperti yang dituliskan dalam pengkajian dasar 

penciptaan karya konsep mendesain meliputi tema, trend, sumber ide,unsur dan prinsip 

desain agar tercipta busana yang indah dan menarik. Berikut ini akan diuraikan 

penerapan konsep tersebut didalam pembuatan busana.  

1. Penerapan Konsep Tema 

Tema yang diangkat dalam penciptaan karya busana ini adalah Tromgine, 

yang merupakan akronim dari The Role of Generation Natural/Nature 

Envinronment yang diartikan sebagai peranan generasi milenial dalam lingkungan 

alam. Dimana karya-karya yang ditampilkan merupakan perwujudan penggunaan 

teknologi sebagai wujud peran mahasiswa dalam mempopulerkan warisan budaya 

yang ada di Indonesia dalam wujud sumber ide busana yaitu Heritage Indonesia.  

Konsep tema diangkat berdasarkan trend Singularity 2019/2020. Upaya 

Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) yang selalu mendorong perkembangan 

ekonomi kreatif di Indoensia dalam aspek riset dan pengembangan yang 

berekejasaama dengan  Indonesia Trend Forcasting yang merupakan tim riset dan 

pengembangan kolaboratif, dan akademisi berpengalaman di industri kreatif 

Indonesia. Indonesia Trend Forcasting memiliki tim multidisipliner yang 

memiliki eksposur lokal dan internasional dari mempelajari fenomena-fenomena  

pada beragam budaya, bangsa, dan, kelompok masyarakat; menganalisanya dari 

berbagai bidang kelilmuan untuk melihat ke arah perkembangan pola berpikir 

yang menjadi penyebab perubahan tren. Indonesia trend forcasting kembali 



menghadirkan tren mode Indonesia 2019/2020 dengan tema Singularity.Trend 

Singularity memiliki 4 tema yaitu : Exuberant, Neo Medieval, Svarga dan Cortex. 

Tema tersebut kemudian diungkapkan dalam bentuk, detail, style dan warna. 

Empat tema ini memiliki kecenderungan berbagai tipe selera masyarakat dimana 

kecenderungan ini diharapkan dapat memberi pilihan yang dapat dikembangkan 

lebih lanjut oleh pelaku usaha. Penerapan tema Tromgine pada penciptaan desain 

dituangkan pada keseluruhan outfit, baik dari prinsip desain yang mengikuti 

bentuk arsitektur dari Kantor Gubernur Jawa Barat atau Gedung Sate yang 

merupakan salah satu peninggalan sejarah yang ada di Bandung, Jawa Barat, 

teknik yang digunakan pun berdasarkan bangunan Gedung Sate yaitu patchwork 

dan hiasan yang digunakan adalah memanipulasikan bentuk prisma yang ada di 

dalam Gedung Sate, serta bentuk lengan yang menirukan penangkal petir yang 

ada di puncak Gedung Sate.  

2. Penerapan Konsep Trend 

Trend merupakan suatu gambaran besar dalam pola pikir mode(Sri 

Widarwati,1996). Dalam menciptakan konsep desain busana pesta sore penulis 

mengkaji trend yang disesuaikan dengan pergelaran Tromgine dan mengacu pada 

trend Singularity 2019/2020. Trend tersebut memiliki empat tema besar, dimana 

untuk menentukan tema masing-masing desainer menggunakan cara pembuatan 

kelompok terdiri dari 3 orang yang telah disesuaikan dengan banyaknya tema dan 

subtema dengan jumlah desainer terlebih dahulu . Lalu memilih trend yang 

kelompok inginkan.  

Tema trend yang digunakan yaitu Neo Medieval atau romantisme pada 

abad pertengahan yang dipacu oleh kekhawatiran akan datangnya perang dunia III 

yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan yang dianut oleh beberapa negara. 

Negara superior berambisi menguasai daerah lain untuk terus menjaga 

supremasinya. Sementara itu negara-negara lain yang inferior mempertahankan 

eksistensi dan ideologi nengaranya, berjuang dengan segala yang mereka miliki. 

Ada yang ingin berubah sesuai dengan paham baru dan moderen, namun  ada 

yang bersikukuh dengan paham dan pola pikir yang kolot. Bayang-bayang 



kekhawatiran tersebut melahirkan imajinasi layaknya film-film perang masa 

depan. Suasana intergalastik, medieval, furturistik, dan apokaliptik, dengan amat 

bervariatif mempengaruhi gaya busana Neo Medieval. Ada gaya yang elegan dan 

berwibawa, ada yang feminin namun  berkesan tegas, serta ada pula yang 

kelihatan kokoh mencerminkan ketangguhan. Bentuk dan siluet tema ini juga 

beragam, ada siluet ramping ada juga yang longgar dan oversize. Untuk warna 

pada tema ini cenderung gelap dan berkesan berat. Wana coklat dan kemerahan 

hadir memberi mood yang lebih hangat, sekaligus juga memberi kesan usang dan 

berkarat. Aksen kehijauan hadir pula sebagi pengaruh dari gaya busana militer, 

namun disini tampil dalam nuansa yang lebih cerah. Trend Neo Medieval terbagi 

menjadi 3 sub tema yaitu Armoury, Dystopian Fortress dan The Futurist. Dari 

ketiga subtema tersebut penulis memilih The Futurist yang memiliki ciri dengan 

gaya romantis elegan yang kental dengan penggunaan teknologi terkini pada 

teknik potongannya maupun materialnya sehingga berkesan clean, sleek, dan 

kontemporer. Futuristic Medieval menghadirkan pengembangan bentuk busana 

klasik, yang secara ellegan menonjolkan bentuk tubuh (body conscious). Dengan 

siluetnya yang ramping maupun siluet jam pasir (hour glass), gaya ini tampil 

luwes dengan garis desain dan potongan yang sederhana namun tampak tegas. 

Alasan dari penerapan trend  dengan subtema The Futursit dalam desain 

yaitu pada masa sekarang tidak sedikit  manusia khususnya wanita yang terobsesi 

dengan teknologi yang semakin tinggi dalam bidangnya dan semakin ingin tampil 

luwes dan sederhana tetapi tetap ingin memiliki kesan elegan. Maka penulis ingin 

menuangkan ide pada karya pembuatan cocktail dress ini dengan 

mempertimbangkan keinginan-keinginan wanita di dunia digital yang sedang 

meningkat tersebut.  

 Penerapan trend subtema The Futurist yang dituangkan pada desain 

cocktail dress tersebut adalah dengan garis desain dan potongan yang sederhana 

namun nampak tegas pada bagian potongan yang ada pada tengah muka dan 

tengah belakang, high-tech pada teknik jahitannya, juga siluet jam pasir (hour 

glasses) dan juga warna yang digunakan merupakan warna yang dapat dikatakan 



sangat melekat dari tema The Futurist yaitu dengan warna warna cenderung gelap 

dan berkesan berat, namun juga menyesuaikan dengan ide serta inspirasi yang 

penulis pilih bebrapa warna yang sengaja dibedakan intensitasnya. Sehingga 

penulis perpaduan warna tersebut merupakan warna yang berkesan sangat berat, 

elegan, selain itu dapat memanipulasi bentuk badan yang sedikit berisi dan 

dengan adanya patchwork dengan perpaduan warna yang bermacam jenis yaitu 

warna primer yaitu biru, warna sekunder yaitu hijau, dan juga warna intermediet 

yaitu coklat. Warna-warna tersebut memiliki sifat yang gelap akan tetapi 

memberikan sifat terang atau memberi kesan hidup atau menyala pada outfit yang 

memiliki bahan utama berwarna biru dongker dan abu-abu. Perwujudan konsep 

ini cenderung bergaya maskulin tetapi unik walaupun memeperlihatkan lekukan 

tubuh, dari segi lengan yang menurut penulis memiliki sisi maskulin dan siluet 

dari busana tersebut memiliki sisi innocent yang memiliki sedikit gaya feminin 

dan badannya berlekuk indah serta memnghindari tekstil yang berta dan 

berkilauan dan jenis yang berimpel-rimpel. Desain tersebut ditujukan untuk 

remaja akhir hingga dewasa awal (20-30tahun) yang memiliki proporsi tubuh 

ideal dengan intensitas kulit terang.  

3. Penerapan Konsep Sumber Ide 

  Sumber ide adalah sesuatu hal yang dapat menimbulkan rangsangan akan lahirnya 

kreasi(Widjiningsih 2005:70). Sumber ide cocktail dress terinspirasi dari salah satu 

gedung bersejarah yang bertempat di Bandung yaitu Kantor Gubernur Jawa Barat yang 

dijuluki Gedung Putih nya Bandung dan sering dikenal dengan Gedung Sate 

dikarenakan pada menara sentral tersebut terdapat penangkal petir yang berbentuk tusuk 

sate yang diisi dengan enam buah sate dimana mengapa enam buah itu karena dalam 

pembuatan gedung tersebut menghabiskan enam juta gulden yang dipakai untuk 

mmebangun gedung berwarna putih ini pada masanya sehingga terciptalah menara 

sentral yang memiliki penangkal petir seperti yang ada pada gedung tersebut. Keunikan 

pada bentuk bangunan gedung sate tersebut menginspirasi penulis sebagai ide pemantik 

dalam pembuatan koleksi busana. Konsep desain yang akan diangkat adalah konstruksi 

dari desain arsitek gedung sate yang akan diwujudkan dalam koleksi busana sore  



dengan kombinasi trend yang berkembang saat ini yaitu Singularity 2019/2020 yang 

bertema Neo Medieval dengan subtema The Futurist. Gedung Sate yang pada 

masa Hindia Belanda itu disebut Gouvernements Bedrijven (GB), peletakan batu 

pertama dilakukan oleh Johanna Catherina Coops, puteri sulung Wali kota Bandung, B. 

Coops dan Petronella Roelofsen, mewakili Gubernur Jenderal di Batavia, J.P. Graaf van 

Limburg Stirum pada tanggal 27 Juli 1920, merupakan hasil perencanaan sebuah tim 

yang terdiri dari Ir.J.Gerber, arsitek muda kenamaan lulusan Fakultas 

Teknik DelftNederland, Ir. Eh. De Roo dan Ir. G. Hendriks serta pihak Gemeente van 

Bandoeng, diketuai Kol. Pur. VL. Slors dengan melibatkan 2000 pekerja, 150 orang di 

antaranya pemahat, atau ahli bongpay pengukir batu nisan dan pengukir kayu 

berkebangsaan Cina yang berasal dari Konghu atau Kanton, dibantu tukang batu, kuli 

aduk dan peladen yang berasal dari penduduk Kampung Sekeloa, Kampung Coblong 

Dago, Kampung Gandok dan Kampung Cibarengkok, yang sebelumnya mereka 

menggarap Gedong Sirap (Kampus ITB) dan Gedong Papak (Balai Kota Bandung). 

Selama kurun waktu 4 tahun pada bulan September 1924 berhasil diselesaikan 

pembangunan induk bangunan utama Gouverments Bedrijven, termasuk kantor pusat 

PTT (Pos, Telepon dan Telegraf) dan Perpustakaan. Gedung sate merupakan aset sejarah 

yang dieknal tidak hanya dalam skala nasional akna tetapi intenasional. Gedung yang 

berumur lebih dari 90tahun ini,gedung ini msih kokok berdiri dan menjadi saksi 

perjalanan pemerintahan Jawa Barat menuju tercapainya masyarakat yang gemah ripah 

repeh rapih kerta raharja. Semula gedung indah ini disebut dengan Gedung Hebe,yang 

diserap dari GB atau Gouvernements Bedrijen. Namun sejak 1960-an,msyarakat 

Bandung memberi nama Gedung Sate dengan alasan yang tak lain karena adanya 

ornamen tusuk sate pada menara sentralnya. Setelah sekian lama menjadi pusat kegiatan 

Jawatan Pekerjaan Umum,pada 1982 Gedung Sate beralih fungsi menjadi Kantot 

Gubernur dimana ruang kerja Gubernur dan wakilnya terletak di lantai 2 gedung 

tersebut. Ruangan ini dibangun pada tahun 1989 dan hingga kini dikenal dengan Gedung 

Baru.  

  Alasan penulis memilih Gedung Sate sebagai sumber ide dari cocktail dress 

tersebut adalah selain berdasarkan tema dan trend yang penulis gunakan, keunikan 

arsitektur dari gedung ini sangat menarik, baik dari luar hingga bagian dalalm gedung 



yang sangat indah dan megah serta unsur sejarah dan budaya yang dimilikinya.  Gedung 

tersebut memiliki desain yang futuristik yang tentunya beradu dengan desain yang 

konvensional. Selain itu walaupun bagi kebanyakan orang atau ditengah-tengah 

masyarakat gedung tersebut dikenal horor dan angker akan tetapi bagi penulis gedung 

tersebut merupakan ide pemantik yang tidak hanya dari bagian luar,bagian dalampun 

begitu menarik dengan bentuk yang unik dapat dijadikan sumber ide. Salah satunya 

adalah ciri khas dari gedung tersebut yaitu ornamen tusuk sate yang berada di menara 

sentralnya yang berfungsi sebagai penangkal petir, membuat penulis ingin 

merepresentasikannya kedalam karya penulis yaitu pada lengan cocktail dress. Gedung 

tersebut mengggunakan prinsip keseimbangan formal yang juga penulis tuangkan ke 

dalam karya penulis. Garis – garis tegas pada bangunan tersbeut juga menjadi ide bagi 

penulis untuk memberi potongan-potongan tegas pada karya penulis. Pada bagian dalam 

gedung terdapat kaca prisma dan 3 buah jendela yang dimana keberadaan benda-benda 

tersebut ingin saya jadikan sebagai ide pemantik yang akan saya tuangkan pada karya 

saya dengan hiasan pada karya saya yaitu 3d tekstil dan teknik manipulating fabric yaitu 

patchwork yang terinspirasi dari warna-warna pada jendela tersebut dengan potongan-

potongan random yang tegas.  

  Gedung tersebut Arsitektur Gedung Sate merupakan hasil karya arsitek Ir. 

J.Gerber dan kelompoknya yang tidak terlepas dari masukan maestro 

arsitek Belanda Dr.Hendrik Petrus Berlage, yang bernuansakan wajah arsitektur 

tradisional Nusantara. Gedung sate berbentuk bangunan persegi panjang, membentang 

dari selatan ke utara,dan bersumbu lurus ke tengah Gunung Tangkubanparahu. Sayap 

timur Gedung sate ditempati Kantor pusat Pos dan Giro yang pada tempo dulu disebut 

PTT. Sedangkan bangunan tambahan pada sayap barat, merupakan gedung DPRD 

Provinsi Jawa Barat yang baru dibangun sejak tahun 1997. Dibagian timur dan barat 

gedung sate terdapat dua ruangan besar yang mengingatkan pada ruang dansa (ballroom) 

yang sering terdapat pada bangunan Eropa. Kedua ruangan ini diperindah dengan dua 

lampu gantung. Dilantai paling atas Gedung Sate terdapat menara yang tidak dapat 

dilihat langsung dari bawah. Untuk menuju bangunan teratas di gedung ini dapat 

menaiki tangga kayu atau mengggunakan lift. Terdapat enam tangga yang harus dinaiki, 

setiap tangganya memiliki 10 buah anak tangga. Sementara lift baru dibangun pada 



tahun 1998. Di puncak menara gedung, pengunjung dapat melihat suasana apik tempat 

dipamerkannya hasil-hasil pembangunan di Jawa Barat. Menara ini dlielngkapi dengan 

teras kopi. Ruangan ini dirancang sedemikian rupa seperti layaknya kafe-kafe terletak di 

kota Paris. Dari sini kita mendapat pemandangan Lapngan Gasibu dan Monumen 

Perjuangan Jawa Barat yang bersumbu lurus dengan Gunung Tangkubanparahu, serta 

pemandangan sekitar kota Bandung.                    

(http://info.pikiran-rakyat.com/?q=direktori/pemprov/kota-bandung/gedung sate)  Tidak 

hanya bangunan saja yang sangat disukai penulis, akan tetapi unsur pelengkap dari 

bangunan tersebut yang berupa taman yang sangat terawat dengan baik. Menurut penulis 

semua tentang Gedung Sate tersebut bangunan yang sangat menarik dari semua sisinya 

sehingga penulis sangat teratrik untuk menjadikan Gedung Sate menjadi sumber ide dari 

cocktail dress tersebut.  

  Sumber ide Gedung Sate ini penulis jadikan sumber ide dalam membuat sebuah 

karya busana pesta cocktail dengan memperhatikan penerapan unsur dan prinsip desain, 

penerapan tema Tromgine dan mengemasnya sesuai dengan fashion trend Singularity 

2019/2020 dengan tema Neo Medieval dan subtema The Futurist. Busana pesta sore atau 

cocktail diwujudkan dalam bentuk symetry dress yang pada bagian kiri atau pun kanan 

tidak memiliki perbedaan berupa knee dress yang panjangnya selutut. Knee dress 

dengan lengan spiral yang terinspirasi dari ornamen tusuk sate pada menara sentral 

Gedung Sate sebagai penangkal petir yang dimana bagian yang paling menarik bagi 

penulis dan mungkin juga menarik pada masyarakat sekitar yang terkagum dengan 

filosofi ornamen tusuk sate pada bagian menara sentral gedung ataupun penangkal petir 

gedung tersebut. Pada knee dress terdapat potongan pada bagian tengah muka dari 

bagian bawah lengan atau ketiak dengan garis diagonal menuju bagian bawah dada, dari 

titik tersebut tarik garis vertikal menuju pinggang dan diagonal menuju bagian tinggal 

panggul. Bagian potongan tersebut menggunakan teknik manipulating fabric yaitu 

patchwork yang terdapat pada bagian tengah muka dan tengah belakang yaitu pada 

bagian sisi. Patchwork terinspirasi dari jendela yang berada di dalam Gedung Sate. Pada 

salah satu ruangan terdapat tiga buah jendela besar dengan hiasan kaca patri(stained 

glass). Pada lengkungan dipuncak kaca patri terdapat tiga buah simbol yang 

http://info.pikiran-rakyat.com/?q=direktori/pemprov/kota-bandung/gedung-sate


melambangkan fungsi Gedung Sate saat selesai didirikan yaitu kantor Departemen 

Pekerjaan Umum, Dinas Kereta Api, dan PTT.  

 Jendela tersebut menarik perhatian penulis karena keindahan yang dimilikinya 

dengan warna-warna yang menurut penulis sangat indah dipandang yaitu biru, hijau, 

cokelat dan bayangan putih menjadi abu-abu. Jendela tersebut seperti memiliki 

pembatas-pembatas dan memiliki bentuk yang berbeda-beda seolah menggunakan 

teknik patchwork pada pembuatannya. 

(https://www.google.com/amp/s/myeatandtravelstory.wordpress.com/2017/12/30/akhirn

ya-gedung-sate-punya-museum-bandung/amp/) Karena keunikan jendela tersebut, 

penulis menggunakan manipulating fabric yaitu patchwork,akan tetapi dengan bentuk 

yang sedikit berlawanan dari bentuk jendela tersebut. Penulis juga menggunakan warna 

yang sama pada patchwork akan tetapi penulis berinisiatif untuk menyesuaikan warna 

tersebut dengan warna trend yang ada pada sub tema The Futurist yaitu warna gelap dan 

berkesan berat, walaupun tidak diwajibkan akan tetapi menurut penulis warna –warna 

tersebut elegan dan berharap untuk menarik perhatian siapapun yang melihat busana 

tersebut dan hiasan busana menggunakan payet yaitu hallon yang diaplikasikan di 

sekitar 3d textile guna untuk memberi sedikit kilauan pada busana tersebut.  

B. Konsep Pembuatan Busana 

Untuk menghasilkan busana pesta cocktail yang indah, maka diperlukan konsep maupun 

tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut : 

1) Pengambilan Ukuran 

  Pengambilan ukuran sangat diperlukan dalam setiap pembuatan busana 

maupun kegiatan yang lain yang membutuhkan suatu ukuran. Sebelum membuat 

busana, hal yang perlu dilakukan adalah hal yang terlebih dahulu dilakukan. Jika kita 

menggunakan model dalam pembuatan busana pesta cocktail tersebut, maka kita 

harus mengambil ukuran model tersbeut trelebih dahulu. Ukuran yang akan 

digunakan dalam pembuatan busana pesta cocktail dengan sumber ide Kantor 

Gubernur Jawa Barat atau Gedung Sate tersebut, adalah ukuran model atau 

https://www.google.com/amp/s/myeatandtravelstory.wordpress.com/2017/12/30/akhirnya-gedung-sate-punya-museum-bandung/amp/
https://www.google.com/amp/s/myeatandtravelstory.wordpress.com/2017/12/30/akhirnya-gedung-sate-punya-museum-bandung/amp/


peragawati bernama Fernandi. Adapun hasil pengukuran yang digunakan dalam 

pembuatan busana pesta cocktail tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :  

 Lingkar leher : 38cm 

 Lingkar badan : 79cm 

 Lingkar pinggang : 69cm 

 Lingkar panggul : 93cm 

 Lingkar kerung lengan :43cm 

 Panjang siku : 35cm 

 Panjang lengan: 62cm 

 Panjang punggung : 34cm 

 Panjang muka : 32cm 

 Lebar muka : 31cm 

 Lebar pungung : 34cm 

 Tinggi puncak : 15cm 

 Jarak dada:16cm 

 Panjang dress : 70cm 

 Panjang sisi : 16cm 

 Lingkar siku : 29cm 

 Lubang lengan 1 : 23.5cm 

 Lubang lengan 2 : 22cm 

 Lubang lengan 3 : 27cm 

2) Pembuatan Pola 

  Setelah mengambil ukuran model atau peragawati,hal yang perlu 

dilakukan adalah membuat pola. Pola digunakan pada saat memotong bahan, yaitu 

diletakkan diatas lembaran kain yang disemat dengan menggunakan jarum pentul. 

Tidak lupa pada saat menggunakan pola agar diberi kampuh sesuai kebutuhan dan 

sesuai apa yang telah diajarkan di Adibusana  yang nantinya untuk dijahit. Utnuk 

pembuatan pola busana pesta cocktail dengan sumber ide Kantor Gubernur Gedung 

Sate atau Gedung Sate tersebut, menggunakan pola teknik konstruksi pola So’en. 



Penulis menggunakan pola dasar So’en karena busana yang dibuat sederhana namun 

pada bagian kupnat badan dipotong sesuai perubahan pola.  

3) Teknologi Penyambungan Kampuh 

  Teknologi penyambungan kampuh yang digunakan dalam pembuatan 

busana pesta cocktail dengan sumber ide Kantor Gubernur Jawa Barat atau Gedung 

Sate yaitu penyambungan kampuh terbuka untuk bagian sisi, tengah belakang, dan 

bahubagian utama maupun furing dengan menggunakan teknik penyelesaian 

rompok. Kemudian pada bagian kelim bawah menggunakan teknik kampuh 

tailoring. Untuk bagian kerung leher dan kerung lenganmenggunakan depun agar 

lebih rapi dan bagus.  

4) Teknik Pelapisan 

a. Interfacing  

 Sesuai dengan fungsi dari interfacing yaitu bahan yang dipergunakan 

untuk memberikan bentuk pada busana agar busana tersebut nampak lebih rapi. 

Bahan interfacing yang dipergunakan dalam pembuatan cocktail dress adalah 

viselin dan mori gula. Cara pemasangannya yaitu dengan meletakkan lapisan 

interfacing(vislin) di atas bahan yang akan dilapisi kemudian ditekan atau dipress 

menggunakan setrika(tidak boleh digosok karna akan merusak kain lapisan 

interfacing tersebut atau hasilnya tidak akan rapi). Vislin digunakan untuk 

melapisi bagian depun leher gaun dan bagian depun lengan pada gaun. Mori gula 

dipasang dibagian patchwork, cara pemasangan sama halnya dengan pemasangan 

vislin yaitu dengan disetrika dan tidak menggosok.  

b. Lining atau voering 

    Lining pada pembuatan busana pesta cocktail dengan sumber ide Kantor 

Gubernur Jawa Barat atau Gedung Sate adalah menggunakan bahan velvet dengan 

menyesuaikan warna bahan utama yaitu velvet berwarna biru dongker.  

5) Teknologi Pengepresan  



 Alat-alat yang digunakan untuk pengepresan antara lain papan setrika, 

papan lengan, bantalan tailor, kain pengepres setrika uap min 1100 watt, rol untuk 

kampuh (Sawitri, 1197:70). Teknologi pengepresan dilakukan di setiap langkah 

penjahitan dengan suhu yang sesuai dnegan jenis bahan yang digunakan untuk 

pembuatan busana cocktail tersebut. Tiap proses menjahit kampuh dipres dengan 

rapih. Penggunaan bantalan tailor dan papan lengan sangat diperlukan untuk hasil 

pengepresan menjadi licin dan menurut dengan bentuk yang seharusnya.  

6) Hiasan Busana 

    Suatu busana akan lebih menarik apabila dalam busana tersebut 

ditambahkan suatu hiasan busana. Dalam pembuatan cocktail dress ini, penulis 

menggunakan payet yaitu hallon berwarna abu-abu yang diaplikasikan di pinggiran 

3d textile yang terletak pada bagian bawah leher dan bagian atas dada untuk 

menambah kesan hidup dan menonjolkan bagian busana tersebut.  

7) Accessories dan Pelengkap Busana 

  Busana pesta akan terasa lebih lengkap apabila terdapat accesorries 

pelengkap busana tersebut. Accessories  atau hiasan tambahan pelengkap busana 

yang digunakan pada cocktail dress ini adalah anting-anting. Anting-anting yang 

digunakan adalah berwarna gold yang menyerupai bentuk wajah yang menurut 

penulis itu anting yang menarik dan unik bentuknya serupa dengan lengan yang ada 

pada busana pesta cocktail tersebut. Untuk pelengkap busana peragawati 

menggunakan heels berwarna hitam dengan tinggi 12cm. 

C. Konsep Penyelenggaraan Pergelaran  

  Pergelaran busana ini mengambil tema Tromgine yang merupakan akronim dari 

The Role of Millenial Generation in Natural/Nature Environment,dalam pergelaran 

busana ini menampilkan karya dari 111 mahasiswa program studi Teknik Busana dan 

Pendidikan Teknik Busana,Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 

2016. Pergelaran busana ini diselenggarakan dalam rangka Proyek Akhir untuk 

mahasiswa jenjang D3 Teknik Busana dan Karya Inovasi Produk Fashion untuk 

mahasiswa jenjang S1 Pendidikan Teknik Busana. Pergelaran busana busana tahun ini 



berbeda dengan pergelaran busana tahun lalu yang dibagi menjadi 2 konsep acara yaitu 

fashion show dan pameran busana pada dressfoam. Sementara itu konsep acara tahun ini 

yaitu dalam bentuk fashion show walaupun karya yang dikeluarkan mahasiswa 

pergelaran busana Tromgine ada dua yaitu, busana butik dan garmen. Mahasiswa D3 

Teknik Busana berkewajiban membuat busana butik dan mahasiswa jenjang S1 dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu membuat busana garment dan juga butik sesuai konsentrasi 

masing-masing. Jadi secara keseluruhan mahasisiwa terbagi menjadi 2 kelas besar yaitu 

butik dan garment. Setiap mahasiswa kelas butik berkewajiban membuat 1 busana pesta 

dengan penyelesaian butik atau jahit halus dan mahasiswa kelas garment diwajibkan 

membuat 2 busana ready to wear dengan kualitas tinggi setiap mahasiswanya. Karya 

busana dari kelas ini ditampilkan dalam fashion show dimana satu busana dikenakan 

oleh peramugari atau model dan yang satu dikenakan oleh desainer nya dalam fashion 

show tersebut.  

    Pergelaran busana Proyek Akhir dan Karya Inovasi Produk Fashion Mahasiswa 

Teknik Busana dan Teknik Busana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

angkatan 2016 diselenggarakan pada hari Kamis, 11 April 2019 dan bertempat di 

Auditoriun Universitas Negeri Yogyakarta. Penyelenggaraan pegrelaran busana ini 

menggunakan konsep in door, agar penonton bisan fokus dengan acara yang ditampilkan 

dan untuk menanggulangi jika cuaca hujan acara bisa tetap berlangsung dan berlanjut. 

Dana untuk menyelenggarakan busana ini diperoleh dari iuran mahasiswa, sponsor, dan 

donatur.  

    Dekorasi tata panggung dan penataan kursi penonton pada pergelaran busana 

Tromgine, adalah sebagai berikut :  

 

1) Tata Panggung  

  Panggung merupakan sarana yang mendasar dalam mencapai tujuan dari 

sebuah pergelaran. Konsep tata panggung pergelaran busana Tromgine ini 

menggunakan bentuk panggung T yang merupakan lambang awalan kata Tromgine 

dan juga memudahkan penonton melihat busana dari segala sisi dan arah. Gapura 



candi pada kiri dan kanan melambangkan warisan masyarakat Indonesia sedangkan 

maskot utama yaitu robot wanita yang melambangkan gerakan milenial serta 

gambaran masa depan dimana robot memakai kacamata mengidentifikasikan bahwa 

pemikiran generasi milenial yang selalu maju kedepan tanpa melupakan heritage 

yang dituangkan lewat perkembangan dan kemajuan dunia. 

2) Lighting  

    Lighting (pencahayaan) pada pergelaran busana ini menggunakan parcan 

led, moving beam, dan fressenel. Warna lighting yang digunakan adalah warna-

warna yang mencolok pada saat tertentu seperti pada open gate,closing dan lain-lain 

dan warna warmwhite pada saat tertentu seperti pada saat apresiasi juri, fashion show 

dan, lain-lain, juga ada saat warna-warna tersebut tidak dinyalakan melainkan hanya 

lampu biasa yang digunakan pada saat-saat tertentu seperti pada sambutan ketua 

panitia, sambutan rektor dan lain-lain.  

3) Area Penonton  

  Dalam penataan kursi penonton menyesuaikan dengan kondisi ruangan 

tempat berlangsungnya pergelaran busana. Penataan kursi akan dibedakan antara 

kursi undangan, penonton VIP, VVIP dan reguler.  

4) Peragawati  

  Pergelaran busana memerlukan peragawati disertai koreo agar busana 

yang dikenakan terlihat indah maka diperlukan peragawati yang bagus dan 

pembawaan yang luwes. Koreografi bertujuan untuk mengatur tampilnya peragawati 

diatas panggung agar gerakan dari model terlihat rapi, teratur dan menarik. Dalam 

pergelaran busana ini desainer diikut sertakan tampil diatas panggung. Peragawati 

dan koreografer dalam pergelaran yakni dari agensi Tory Mado.  

5) Konsep Musik 

    Jenis musik yang digunakan saat berlangsungnya pergelaran busana 

disesuaikan dengan busana yang ditampilkan sehingga busana yang sedang 

diperagakan oleh model dapat berjalan dengan maksimal.  



 


