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BAB III 

KONSEP PENCIPTAAN KARYA 

A. Konsep Penciptaan 

Penciptaan busana pesta malam ini menerapkan sumber ide, unsur desain, prinsip desain 

yang telah diterangkan pada kajian teori di atas dengan menggabungkan sumber ide yang 

diambil yaitu Benteng Martello. 

1. Penerapan Konsep Tema dalam Penciptaan Desain  

         Pergelaran busana 2019 mengungsung tema yaitu “Tromgine”. Tromgine merupakan 

kata singatan dari beberapa kata yang disambungkan menjadi sebuah satu kata. 

kepanjangan dari Tromgine adalah “The role of millennial generation natural 

environment” atau yang artinya peran generasi milenial dalam lingkungan alam. Tromgine 

dapat menadi ikon para millennial yang memiliki kreativitas yang tinggi dan bergerak 

terhadap kemajuan teknologi namun tetap peduli terhadap kebudayaan Indonesia.  

Sebagai generasi penerus bangsa tema Tromgine menjadi salah satu tujuan untuk 

mengangkat kembali kebudayaan Indonesia. Salah satu cara yang dapat kita wujudkan 

adalah dengan sebuah karya busana yang bersumber ide  Benteng Martello. Keunikan dari 

Benteng Martello inilah yang membuat terciptanya desain busana pesta malam yang 

bernama “Fortmedy‟. Fortmedy merupakan singkatan dari fort mess and edgy yang berarti 

kekacauan ketegangan sebuah benteng yang mana menggambarkan dari sumber ide itu 

sendiri. 

Konsep tema dalam penciptaan desain busan fortmedy yaitu dengan desain yang milenial 

dan penggunaan sumber ide benteng martello sebagai peranan dalam pelestarian sebuah 

Heritage Indonenesia. Desain milenial yang didapat pada desain busana fortmedy ialah 

pada perubahan bentuk bagian busana yang berupa jaket. Jaket tersebut ukurannya diubah 

mejadi seperti crop top dan dibentuk seperti bentuk benteng yang berbentuk bundar pada 

bagian tepi bawah jaket. Penggunaan konsep milenial juga terdapat pada motif dan hiasan 

pada busana. Motif yang dibuat menyerupai bentuk benteng yang runtuh diciptakan 

menggunakan illustrasi sketsa yang menjadikan motif berbentuk abstrak. Motif tersebut di 

buat menggunakan teknik tiedye berwarna hitam dan putih. Perubahan motif yang tidak 

beraturan merupakan konsep dari milenial dimana milenial selalu menuju perubahan 

pergerakan yang bebas. Selain motif, hiasan pada busana juga didesain sesuai dengan 

konsep tema yaitu dengan penggunaan hiasan dari logam. Hiasan logam pada busana 

fortmedy adalah metal hole. Metal hole menambahkan kesan milenial pada busana 

fortmedy karena hiasan tersebut menjadi sebuah gaya baru berpakaian remaja yang 
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mengikuti perkembangan trend. Metal hole yang terbuat dari logam berwarna silver 

dengan bentuk bulat disebar tidak beraturan pada bagian lengan jaket dan bagian 

mididress memberi kesan maskulin dan cobatant serta dapat menggambarkan pejuangan 

pada masa peperangan pada masa kejayaan peperangan pada benteng martello. 

 

2. Penerapan Konsep Trend dalam Penciptaan 

       Trend yang diambil dalam menciptakan busana Fortmedy adalah Neo Medieval 

Armoury. Armoury adalah Trend yang melahirkan kesatrian dari rasa pesimis terhadap 

keamanan dunia dengan ciri khas potongan, bentuk, siluet maupun material yang tegas 

sehingga memberikan kesan maskulin, kolosal, structural, keras, berani dan combatant. 

Warna pada trend Armoury mengarah pada warna gelap. 

       Penyusun mengangkat Trend tersebut dikarenakan dapat menjadi dasar penciptaan 

karya yang baru dan berbeda dengan mengangkat sumber ide dari salah satu peninggalan 

Indonesia. Penyusun ingin menyelamatkan warisan kebudayaan Indonesia yang hampir 

terlupakan dengan mengangkat Trend Armoury.  

           Penerapan Armoury pada busana Fortmedy adalah terdapat pada penciptaan siluet 

busana yang memberi kesan maskulin dan edgy. Penambahan obi yang berbentuk seperti 

pakaian pelindung dalam peperangan juga memberikan kesan maskulin kepada si pemakai 

dan pada bagian hiasan busana yang berbentuk metal hole di ibaratkan sebagai kekuatan 

pertahanan yang dimiliki oleh Benteng Martello. Penggunaan warna yang dominan hitam 

dan bentuk motif abstrak berwarna hitam putih memberikan kesan yang sesuai dengan 

trend Armoury. 

3. Penerapaan sumber ide 

         Penciptaan busana Fortmedy tercipta dengan sumber ide  Benteng Martello. Benteng 

Martello terletak di pulau kelor, kepulauan seribu, D.K.I Jakarta. Benteng martello 

dibangun pada tahun 1850 pada seseorang yang bernama martello. Benteng ini menjadi 

benteng pertahanan VOC ini berfungsi sebagai garda terdepan untuk menangkal serangan 

dari Portugis, Inggris, Spanyol bahkan perompak yang mengganas di daerah Teluk Jakarta. 

Namun sekarang, benteng ini kini sudah mengalami kerusakan. Letusan Gunung Krakatau 

pada tahun 1883 ikut andil dalam meruntuhkan beberapa bagian bangunan dalam benteng 

tersebut. 

      Penerapan sumber ide pada penciptaan busana Fortmedy ada pada bentuk benteng 

yang berbentuk bundar, bentuk reruntuhan benteng dan tekstur dari bangunan benteng 

martello. dalam menciptakan busana Fortmedy pengembangan sumber ide busana 
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Fortmedy adalah disformasi. disformasi terjadi pada pengambilan bentuk siluet tekstur 

bangunan benteng yang berupa batu bata. Batu bata yang diambil pada sumber ide 

memiliki daya tarik pada benteng yang merupakan fondasi utama dalam benteng tersebut. 

Batu bata di aplikasikan pada bagian bawah midiDress dan penggunaan diformasi 

diaplikasikan juga pada bagian tepi bawah jaket dan obi yang mana membentuk sebuah 

garis lengkung yang diambil dari benuk benteng yang bundar. 

4. Penerapan Konsep Unsur Desain dalam Penciptaan 

a. Garis  

     Garis yang digunakan dalam penciptaan desain Fortmedy adalah garis lurus dan 

garis lengkung. Garis lurus mempunyai sifat kaku, dan memberi kesan memanjangkan 

dan mempertegas sedangkan lengkung memberikan kesan yang dinami dan feminin. 

Garis lurus digunakan agar desain yang diciptakan terlihat maskulin dan ditambahkan 

garis lengkung agar meluluhkan kesan tegang dan tetap memiliki sisi busana wanita 

yang elegan. Garis lurus vertikal dan garis lengkung memiliki harmonisasi kesan yang 

berbeda namun dalam penerapan desain Fortmedy dapat dipadukan dengan serasi. 

     Garis vertikal diterapkan pada bagian bawah Dress yang dipotong vertikal menjadi 

beberapa bagian membentuk garis vertikal tebal yang mempertegas busana fotmedy. 

Penerapan garis lengkung ada pada bagian tepi bawah jaket dan pada bentuk obi. 

Penerapan garis tersebut dapat menjadi penyeimbang sebuah desain agar terlihat 

seimbang sehingga memiliki sisi yang elegan. 

b. Arah 

      Desain Busana Fortmedy menggunakan perpaduan tegak lurus dan mendatar. Arah 

tegak lurus akan memberikan kesan kokoh, agung, stabil, lincah dan berwibawa, 

sedangkan arah mendatar akan memberikan kesan yang tenang, tentram dan pasif. 

Dalam pembuatan busana Fortmedy agar berkarakteristik tegas menggunakan arah 

tegak lurus. Penerapan arah tegak lurus terdapat potongan potongan bagian bawah 

Dress, sedangkan untuk arah mendatar terdapat pada potongan garis pinggang yang 

berada di bagian depan dan belakang busana.  

c. Bentuk 

      Busana Fortmedy memiliki desain dengan menggunakan bentuk geometris. Bentuk 

tersebut menciptakan karakter tegas dan terstruktur. Penggunaan bentuk tersebut 

menciptakan kesan yang kuat dan tegas. Bentuk ini diterapkan pada pembuatan busana 

Fortmedy yang mana desain tersebut memiliki desain yang simetris. 

d. Ukuran  
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      Busana Fortmedy diciptakan dengan ukuran midiDress. MidiDress adalah Dress 

dengan panjang sampai pertengahan betis atau dibawah lutusekita 10-15cm. desain 

busana Fortmedy diciptakan dengan konsep ukuran midiDress  yang terlihat sederhana 

namun dapat memperlihatkan sisi unik dan berbeda.  

e. Nilai gelap terang 

     Nilai gelap terang yang digunakan adalah menuju sifat gelap karena lebih banyak 

menggunakan warna hitam. Sifat gelap ini digunakan karena palet warna dalam Trend 

menggunakan warna warna  deep earthy tone dimana warna tanah yang gelap dipadu 

dengan warna palet putih menuju abu-abu muda untuk lebih mengesankan gaya 

modern. Warna ini menjadi dominasi pengambilan warna pada busana Fortmedy yang 

memiliki Sifat gelap yanga mana di terapkan pada warna jaket, obi dan midi Dress. 

f. Warna 

      Busana Fortmedy menggunakan warna netral atau warna hitam yang di padukan 

dengan warna putih. Penggunaan warna netral bertujuan agar warna tersebut relevan 

terhadap konsep desain busana frotmedy. Warna netral hitam dan putih memberi kesan 

yang sangat kuat dan maskulin. Warna netral ini merupakan warna Warna hitam 

diterapkan pada busana midiDress, jaket dan obi. Sedangkan warna putih digunakan 

pada bagian dasar warna motif abstrak. 

g. keseimbangan 

     Keselarasan yang diperoleh dalam busana Fortmedy adalah Keselarasan dalam 

warna, yakni putih dan hitam yang merupakan warna netral yang apabila dipadukan 

menjadi keselaran. 

h. Perbandingan 

 Perbandingan adalah hubungan satu bagian dengan yang lain dalam suatu. susunan 

yang berkaitan dengan jarak, ukuran, jumlah, tingkatan, atau bidang pada suatu desain 

busana. Desain busana Fortmedy ini sudah sesuai dengan proporsi si pemakai.  

i. Keseimbangan 

   Keseimbangan pada desain busana ini berupa simetris. Keseimbangan melalui 

Perbandingan ukuran yang sama dengan memadukan dengan desain memiliki daya 

tarik dan nilai seni tersendiri. Keseimbangan ini memerikan edgy. Bentuk simetris 

pada bagian busana ini di ambil dari tektur Benteng Martello. 

j. Irama 

     Irama yang diterapkan pada midi Dress ini adalah irama pengulangan bentuk yang 

seperti undak undakan namun tetap simetris karena menggunakan ukuran yang sama.  
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5. pusat perhatian 

      Center of interest busana pesta malam ini terletak pada kain tiedye motif abstrak. 

Pembuatan busana pesta malam ini dimulai dari sumber ide Benteng Martello, serta 

menentukan konsep busana yang kemudian dituangkan dalam desain yang akan dibuat. 

Busana pesta malam ini menggambarkan nilai  kesatuan yang menimbulkan kekuatan 

dalam diri seorang wanita tangguh yang diwujudkan dalam desain busana, detail, dan 

motif busana itu sendiri. Dari konsep serta sumber ide yang telah dipilih, kemudian 

terbentuk sebuah desain busana pesta malam midiDress berwarna hitam dan putih bersiluet 

T sehingga terlihat lebih kuat dan tangguh.  

B. Konsep Pembuatan Busana 

       Berdasarkan konsep desain yang sudah dibuat maka pembuatan busana pesta malam ini 

sesuai dengan konsep agar busana yang diciptakan sesuai dengan tujuan pembuatan busana. 

1. Busana Pesta  

          Busana Fortmedy murupakan busana pesta malam untuk wanita remaja yang tinggal di 

daerah perkotaan. Busana pesta malam adalah busana yang digunakan pada kesempatan 

malam hari dengan menggunakan bahan yang berkualitas dan hiasan pelengkap yang 

menarik. busana Fortmedy dibuat dengan bertujuan agar wanita remaja dapat mengetahui 

bagaimana cara berbusana pesta dengan benar dan sesuai dengan perkembangan Trend. 

Busana Fortmedy memiliki desain yang berkesan elegan dan unik. Busana Fortmedy 

menerapkaan desain busana pesta malam berupa midi Dress  dengan proses produksi yang 

rumit dengan material yang berkualitas serta perhatian dan perlakuan khusus terhadap 

aspek detail. 

2. Bahan busana 

         Busana Fortmedy dalam pembuatan busananya menggunakan bahan Wool dan bahan 

katun mori prima. Busana Fortmedy menggunakan kain Wool karena memiliki daya serat 

keringat, merupakan bahan yang awet dan tahan lama serta memiliki sifat wicking 

kelebaban yang baik. kain Wool sesuai dengan konsep desain karena memiliki tekstur yang 

tebal dan kualitas yang baik serta sesuai dengan ketebalan bahan yang sesuai sehingga 

memberi kesan maskulin pada busana. Selain itu Bahan mori prima merupakan bahan yang 

terbuat dari bahan katun. Bahan mori prima memiliki tekstur yang sedikit tebal sehingga 

memberikan kesan kaku dengan tambahan kain mori gula. Bahan mori prima tersebut 

diubah menjadi desain bermotif menggunakan teknik tiedye dengan pewarnaan dan bentuk 

motif abstrak yang berwarna hitam putih menciptakan sebuah bentuk penyederhanaan dari 
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reruntuhan benteng  Martello. dalam penerapannya, Bahan Wool berwarna htiam di 

letakkan pada bagian jaket, Dress dan obi. Sedangakan bahan mori prima katun dengan 

motif abstrak tiedye digunakan pada bagian midiDress dan furing pada jaket. 

3. Pola Busana 

     Konsep pembuatan pola busana Fortmedy dimulai dari pembuatan desain busana, 

membuat pola, menentukan bahan busana, teknologi busana, dan hiasan busana. Metode 

yang digunakan untuk membuat pola busana menggunakan konstruksi pola so’en 

berdasarkan buku Widjiningsih (1994). Proses pembuatan busana pesta malam untuk 

remaja dengan sumber ide Benteng Martello yang di tampilkan dalam pergelaran busana 

Tromgine menggunakan sistem pola yang sesuai dengan busana yang akan dibuat. Alasan 

penggunaan pola dalam pembuatan busana Fortmedy tersebut dikarenakan pola tersebut 

sesuai dengan desain yang dibuat dan mudah untuk di pecah pola. Pola tersebut akan 

memberi kesan ukuran yang pas dan sesuai. Pola tersebut saya terapkan pada desain midi 

Dress ini pola badan dan pola roknya.  

4. Teknologi Busana 

a. Kualitas jahitan tailoring 

      Kualitas jahitan tailoring adalah busana yang dijahit dengan jahitan halus dan 

kuat, dibuat dari bahan yang berkualitas seperti bahan Wool dan sejenisnya. 

Pembuatan busana dengan teknik tailoring memerlukan kecakapan khusus seperti 

keterampilan, ketelitian, kesabaran dan ketekunan dalam bekerja untuk menghasilkan 

busana yang rapih dan bagus. Dalam penerapan kualitas jahitan tailoring diaplikasikan 

pada tiga piece yang ada pada busana Fortmedy yaitu jaket, midiDress dan obi. 

b. Teknologi Penyambungan 

     Kampuh buka digunakan sebagai teknologi penyambungan pada busana Fortmedy. 

Penggunaan kampuh tersebut dapat menjadikan busana lebih rapih pada bagian baik 

dan tidak terlihat setikan serta karena menggunakan penyelesaian busana dengan 

furing lekat maka kampuh buka dinilai sesuai untuk teknik penyambungan ini. Teknik 

kampuh buka busana Fortmedy diaplikasikan  dengan ukuran lebar 2 cm. 

c. Teknologi Interfacing 

     Busana Fortmedy menggunakan Pelapis morigula pada seluruh bagian bahan pada 

midi Dress, obi dan sedangkan pada jaket hanya pada bagian depan dan belakang pola 

badan. penggunaan morigula dapat memberikan efek lebih tebal dan rapi pada busana 

agar sesuai dengan konsep desain yang diciptakan.  

d. Teknologi Linning 
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      busana Fortmedy menggunakan  furing dengan teknik lekat digunakan pada 

midiDress, jaket dan obi. bahan linning dijahit bersama dengan bahan utama. 

Kelebihan pemasangan bahan lining adalah hasil jadi akan lebih kuat dan tidak terlihat 

tenik penyelesaian atau bagian baruk busana.  

e. Teknologi Pressing 

      busana Fortmedy menggunakan teknologi pressing sebelum memotong, setiap 

proses menjahit, dan setelah pakaian selesai dijahit. Pengepresan sangat berpengaruh 

terhadap penampilan busana, dengan pengepresan yang baik maka hasil jahitan suatu 

busana akan terlihat lebih rapi dan baik jatuhnya.  

f. Hiasan Busana 

     Hiasan pada busana Fortmedy menggunakan hiasan dari logam yaitu berupa metal 

hole. Bentuk metal hole yang bulat terlihat seperti Benteng Martello.Metal hole disebar 

tidak beraturan pada bagian midiDress dan pada bagian lengan pada jaket. Tekstur 

metal hole memberi kesan yang kuat dan memciptakan suasana peperangan pada 

busana serta menambah kesan maskulin.  

C. Konsep Penyelenggaraan Pergelaran 

    Pergelaran busana Tromgine merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk  

memperkenalkan karya busana yang merupakan bagian dari tugas akhir mahasiswa yang 

diperagakan oleh peragawati profesional. Peserta berjumlah 111 orang mahasiswa 

Pendidikan Teknik Busana dan Teknik Busana 2016 dan beberapa mahasiswa dari 

angkatan sebelumnya. Pergelaran dilaksanakan pada 11 April 2019 di Auditorium UNY. 

Dalam pelaksanaannya, peserta yang merangkap sebagai panitia inti dibantu oleh panitia 

tambahan. Selanjutnya seluruh panitia menjalankan tugas sesuai dengan pembagian 

masing-masing.  

     Panggung pergelaran berada di dalam  ruangan (indoor) dengan bentuk T. 

background menggunakan warna dasar putih dengan gambar timbul  wanita pada bagian 

tengah, yang mewakili generasi millenial. Pada sisi-sisinya terdapat gambar Pura Bali 

yang mewakili peninggalan yang harus dijaga. Pintu masuk dan keluar model berada di 

tengah background. Lantai panggung sesuai dengan warna dasar background berwarna 

putih. Kursi pengunjung berjumlah 1000 yang disusun mengelilingi panggung. Tiket 

dijual mulai 1 bulan sebelum pelaksanaan dengan pembagian kategori VVIP , VIP, dan 

Reguler. 
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     Pencahayaan menggunakan 6 lampu parled led yang dipasang di kanan kiri 

panggung. Selain itu terdapat 1 lampu sorot parled bohlam yang dipasang di bagian 

depan atas dari panggung. Musik pengiring menggunakan lagu dan instrumental, 

digunakan saat mata acara berlangsung, maupun saat jeda antar acara. Koreografer 

berasal dari agency yang telah disiapkan oleh sie model. 

     Acara utama yaitu pergelaran busana, menampilkan karya 111 mahasiswa yang 

diperagakan oleh model. Mahasiswa sebagai perancang ikut tampil diatas panggung di 

akhir sesi. Selain karya mahasiswa, ditampilkan karya dari Desainer Tamu. Bintang 

tamu yaitu karnaval, penari, dan penyanyi juga dihadirkan untuk meramaikan acara. 

 


