
BAB III 

KONSEP PENCIPTAAN KARYA 

A. Konsep Penciptaan Desain 

Konsep yang digunakan dalam penciptaan busana pesta malam ini meliputi menentukan 

tema,menentukan trend,mencari dan mengkaji sumber ide, menerapkan unsur dan prinsip 

desain. 

1. Penerapan Konsep Tema dalam Penciptaan Desain 

Mengangkat tema TROMGINE yang merupakan akronim dari The Role of 

Millenial Generation in Natural/Nature Environment yang diartikan sebagai peranan 

generasi milenial dalam lingkungan alam. Manusia merupakan bagian dari alam semesta. 

Dari tema Tromgine yang diangkat untuk tema pergelaran busana, penerapan atau konsep 

penciptaan karya untuk membuat busana pesta malam dengan menggunakan treng 

2019/2020 yaitu Singularity, tema Svarga dan sub tema Upskill Craft serta sumber ide 

Wayang Bambu Bogor.  

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. Heritage merupakan 

peninggalan masa lalu yang harus diperkenalkan dari generasi ke generasi. Heritage 

meliputi tradisi, bangunan, taman nasional, cerita rakyat dan peninggalan sejarah yang 

berumur puluhan tahun. Melalui tema ini diharapkan mahasiswa dapat ikut serta dalam 

mempopulerkan warisan budaya dan alam yang ada di Indonesia. 

Penerapan tema Tromgine pada penciptaan desain terdapat pada motif tumbuhan sulur 

yang terbuat dari sengkelit. Sengkelit dibuat menyerupai tumbuhan sulur, motif harus 

simetris antara kanan dan kiri kemudian pada penempelan dengan teknik soom sembunyi. 

Penggunaan sengkelit pada busana pesta malam dengan sumber ide Wayang Bambu Bogor 

merupakan penerapan dari sub tema Svarga yaitu Upskill Craft (kriya tinggi). Sementara 

pada penggunaan bahan untuk pembuatan busana pesta malam dengan sumber ide Wayang 

Bambu Bogor yaitu menggunakan bahan dasar tenun seperti kain tenun troso dan kain lurik 

motif udan liris yang mempunyai makna pantang menyerah dalam mencari rejeki atau 



melakukan sesuatu hal, kain tenun dipilih agar memberi kesan yang membumi sesuai 

karakteristik tema Svarga. 

2. Penerapan Konsep Trend pada Penciptaan 

Dalam mencipta desain penulis juga mengacu pada Trend Forcasting 2019/2020, 

Singularity. Berawal dari rasa takut manusia terhadap kemajuan teknologi yang mereka 

ciptakan sendiri apakah kemampuan mereka akan dikalahkan atau teknologi akan 

membawa mereka kepada masa mendatang yang lebih konkret. Upaya untuk 

mempertahankan kemampuan manusia agar tidak dikalahkan oleh teknologi.  

Busana Pesta ini mengusung tema Svarga dan sub tema Upskill Craft. Tema svarga 

menggambarkan tentang percampuran budaya yang menyatu menjadi kesatuan yang  

indah, penggunaan tabrak corak, etnik, dan kriya tercampur di dalam satu koleksi dengan 

tetap memperhatikan keseimbangan satu dengan yang lainnya sehingga membaur menjadi 

satu karya seni. Dalam hal ini penulis memadu padankan bahan motif sulur yang terbuat 

dari sengkelit dan diterapkan pada bagian potongan atas dada dan bustier, dan hiasan 

potongan kain batik tenun yang ditempel pada bagian lengan. Motif yang tercipta dari 

sengkelit dan hiasan potongan kain batik tenun mempunyai unsur garis yang berbeda akan 

tetapi dapat menyatu menjadi keselarsan dan harmoni didalamnya.  

Sub tema Upskill Craft merupakan sebuah peningkatan nilai dari hasil kriya yang 

dibuat menjadi seni kontemporer. Subtema ini lebih berkesan indigenous (asli), down to 

earth (membumi), soft (lembut) dan eclectic (memadukan berbagai gaya). Teknik kriya 

dan tenun banyak dipakai untuk lebih memberi kesan membumi.  

Mengacu pada Trend Svarga dengan sub tema Upskill Craft penulis menggunakan 

bahan tenun pada pembuatan busana yang diterapkan  pada  badan, rok, manset serta 

penulis menggunakan detail hiasan sengkelit yang ditempel menggunkan teknik soom 

sembunyi sebagai perwujudan dari hasil kriya yang berkelas, warna yang digunakan pada 

busana pesta malam ini adalah warna yang berani akan tetapi dari perpaduan warna yang 

berani tetap menjadikan busana tetap terlihat feminin yaitu warna pink magenta dan ungu 

tua yang terdapat pada palet warna sub tema ini. Penggunaan bahan tenun agar memberi 

kesan yang membumi.  

 

 



3. Penerapan Konsep Sumber Ide dalam Penciptaan 

Dalam hal ini penulis menggunakan sumber ide dari salah satu heritage Indonesia yaitu 

wayang, jenis wayang yang menjadikan penulis sebagai inspirasi atau sumber ide ini ialah 

Wayang Bambu Bogor. Wayang Bambu Bogor merupakan warisan indonesia yang berasal 

dari Ciamis, Bogor Jawa Barat. Wayang bambu bogor ini berbeda dengan wayang pada 

biasanya dikarenakan wayang bambu bogor terbuat dari ati bambu yang ditipiskan dan 

kemudian dibentuk dengan anyaman menyerupai bentuk manusia. Pada bagian wajahnya pula 

tidak diberi karakter atau bentuk wajah, hal ini bertujuan agar wayang bambu bogor bebas 

berekspresi dalam segala cerita. Berbeda dengan wayang yang lain pula, wayang bambu bogor 

menceritakan kehidupan manusia sehari-hari agar memberi pesan bahwa manusia harus 

memiliki hidup yang berproses semakin baik. Wayang bambu bogor sempat dikatakan hilang 

dan hampir punah, sampai pada tahun 2004 wayang bambu bogor dimunculkan kembali oleh 

seorang datuk warga Ciamis Bogor dan hingga sekarang menjadi khas warga ciamis.  Pada 

busana yang dipakai, terdapat motif tumbuhan, sulur, maupun benda-benda langit yang 

melambangkan indonesian kaya akan budaya dan kekayaan alam. Dengan penggunaan 

inspirasi Wayang Bambu Bogor ini memiliki arti agar masyarakat indonesia semakin menjaga 

kekayaan alam dan budaya indonesia agar kekayaan tersebut tidak punah atau habis termakan 

oleh waktu, serta penerapan penempelan kain batik tenun dengan warna yang beragam 

memberi pesan agar segala perbedaan atau kebudayaan yang ada indonesia tetap menjadi satu 

dan saling menjaga. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa konsep penciptaan desain karya busana pesta malam 

dengan sumber ide Wayang Bambu Bogor adalah desain busana pesta yang mempunyai kesan 

elegan, feminin dan simpel. Look yang menarik dengan siluet A, hiasan yang indah dengan 

sengkelit dan hiasan tempelan kain tenun troso yng beragam pada lengan. Untuk memeroleh 

hasil desain yang demikian penulis mengawali dengan mengkaji tema Tromgine, trend 

forcasting 2019/2020 Singularity dengan tema Svarga dan subtema Upskill Craft, mengkaji 

sumber ide dan menyusun unsur-unsur desain dengan  menerapkan prinsip-prinsip desain. 

4. Pembuatan Moodboard 

Pembuatan moodboard membantu dalam menentukan konsep. Melalui moodboard 

sebagai media pembelajaran, penyusun dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat 

abstrak menjadi konkret agar mudah dipahami. 



 

Gambar 4. Moodboard 

Sesuai dengan moodboard di atas, desain yang akan diciptakan mempunyai siluet A seperti 

siluet Wayang Bambu Bogor. Busana yang diciptakan menggunakan detail hiasan motif tumbuhan 

sulur yang dibenuk menggunakan sengkelit dan di soom sembunyi. Penggunaan bahan tenun agar 

memberi kesan yang membumi.  

5. Penerapan Unsur Desain 

a. Garis 

Penerapan unsur garis pada desain busana pesta malam dengan sumber  ide Wayang 

Bambu Bogor ini ialah penggunaan garis lurus pada hiasan lengan dari kain batik tenun 

yang memberi kesan tegas. Penerapan garis lengkung pada garis leher, penerapan garis 

lengkung motif sulur yang dibentuk dengan sengkelit agar memberi kessan yang 

feminin.  

b. Arah  



Penerapan unsur arah pada desain busana pesta malam untuk wanita dengan sumber 

ide Wayang Bambu Bogor ini ialah arah lurus pada penempelan kain batik tenun bagian 

lengan agar memberikan efek atau kesan yang tegas pada busana.  

c. Bentuk 

Bentuk busana pada desain busana pesta dengan sumber ide Wayang Bambu Bogor 

yaitu bentuk geometris yang terletak pada hiasan lengan yang terbuat dari potongan 

kain tenun torso yang mempunyai tinggi atau panjang yang sama. Sementara bentuk 

bebas terdapat pada bagian hiasan motif sulur yang mempunyai bentuk bebas 

menyerupai tumbuhan sulur.   

d. Ukuran  

Ukuran rok yang digunakan pada desain busana pesta malam dengan sumber 

Wayang Bambu Bogor ini ialah rok midi atau midi dress, yaitu rok yang panjangnya 

10-15cm dibawah lutut. 

e. Nilai Gelap Terang 

Nilai gelap terang berhubungan dengan warna kulit pemakai busana. Desain busana 

pesta malam dengan sumber ide Wayang Bambu Bogor ini dibuat untuk jenis kulit 

sawo matang karena menggunakan warna yang berani dan energic akan tetapi tetap 

memberi kesan feminin dan harmonis pada perpaduan warna dan siluet busananya. 

f. Warna 

Busana pesta dengan sumber ide Wayang Bambu Bogor ini menggunakan warna panas 

yaitu pink magenta dan warna dingin yaitu warna ungu. Warna-warna tersebut diambil 

dalam pallet warna trend Svarga – Upskill Craft.  

g. Tekstur 

Busana pesta untuk wanita dengan sumber Wayang Bambu Bogor ini menggunakan 

bahan yang bertekstur tebal dan agak kasar, kesan agak kasar dikarenakan kain yang 

digunakan adalah kain lurik yang dibuat dengan cara ditenun mengugunakan alat tenun 

bukan mesin. Tekstur kain kedua tebal dan lembut, yaitu kain katun ero. Tekstur kain ke 

tigga yaitu lembut dan tembus terang yaitu kain tile warna kulit.  

Kain lurik motif udan liris digunakan sebagai bahan utama pada midi dress, kain tenun 

troso digunakan untuk rok A yang dikembangkan, kain katun ero digunakan pada bagian 

furing karena tekstur nya yang halus dan dingin sehingga memberi kesan nyaman bagi si 



pemakai. Sementara kain tile digunakan pada bagian potongan dada agar memberi kesan 

tembus terang.  

6. Penerapan Prinsip Desain  

a. Keselarasan  

Prinsip keselarasan ditampilkan pada penerapan hiasan yang ada pada badan dan 

lengan. Keselarsan yang ada yaitu pada bagian midi dress yang berwarna ungu tua 

menjadi seimbang dengan warna rok A yang berwarna pink magenta dikarenakan 

pada bagian midi dress terdapat hisan sengkelit yang berwarna pink magenta dan 

hiasan lengan yang memiliki motif dari kain tenun troso pada Rok A.  

b. Perbandingan Proporsi 

Perbandingan proporsi diterapkan dalam penggunaan kain pada Midi Dress 

dominan berwarna ungu tua sedangkan bagian Rok A menggunakan warna yang 

lebih sedikit yaitu pink magenta.  Penggunaan kain lurik dengan motif udan liris, 

dengan warna gelap yaitu warna ungu tua lebih dominan agar memberi kesan model 

tampak tinggi.  

c. Keseimbangan 

Dalam busana pesta malam ini keseimbangan yang dipakai ialah keseimbangan 

simetris dengan menimbulkan kesan yang sama pada bagian kanan dan kiri busana 

tersebut, yaitu pada bagian hiasan sengkelit yang motifnya sama antara kanan dan 

kiri. 

Sementara keseimbangan asimetris terdapat pada bentuk busananya. 

d. Irama 

Penerapan irama dalam busana pesta malam ini memiliki irama berupa 

pengulangan garis lengkung pada bagian motif sulur yang dibentuk menggunakan 

sengkelit.  

e. Pusat Perhatian 

Hal yang menjadi pusat perhatian pada desain busana pesta malam dengan sumbre 

ide Wayang Bambu Bogor ini ialah detail hiasan sengkelit berbentuk sulur yang 

terdapat di bagian potongan atas dada bustier dan pada bustier. 

7. Bentuk atau Tipe Tubuh 



Busana pesta dengan sumber ide Wayang Bambu Bogor dibuat untuk wanita berumur 18-

23 tahun dengan badan yang tinggi, berkulit putih atau sawo matang, feminine, ceria, seksi 

dan mempunyai sifat terbuka. Dengan demikian desain busana ini diciptakan dengan warna 

dingin yaitu ungu tua dan dipadukan dengan warna panas yaitu pink magenta. Hiasan yang 

digunakan yaitu motif tumbuhan sulur yang dibentuk dengan sengkelit, kemudian ditabur 

dengan diamond tempel agar busana terlihat lebih menarik. 

B. Konsep Pembuatan Busana 

Dalam pergelaran busana pesta malam dibuat konsep pembuatan busana pesta dengan 

sumber ide Wayang Bambu Bogor perlu memperlihatkan beberapa tahap antara lain:  

1. Busana Pesta 

Busana yang dibuat merupakan busana pesta malam. Busana pesta malam adalah 

busana yang dikenakan pada acara pesta malam hari dengan bahan yang berkualitas. 

Busana pesta ini mempunya penampilan yang elegan dan feminin. Pembuatan busana pesta 

ini menggunakan teknik adi busana, dimana sebagian besar teknik menjahitnya 

menggunakan jahitan tangan. Busana ini terdiri dari dua potong (two pieces) yaitu midi 

dress dengan lengan licin yang dihias dengan payet dan potongan kain tenun troso, 

sementara pada badan dihiasi dengan sengkelit yang dibentuk menyerupai tumbuhan sulur 

dan pieces yang lainnya yaitu rok A yang dikembangkan.  

2. Bahan Busana  

Bahan yang digunakan dalam pembuatan busanapesta ini adalah kain lurik dengan 

motif udan liris, kain tenun troso, kain tile kulit dan katun ero. Bahan lurik dan bahan tenun 

akan nyaman jika dikenakan dalam jangka panjang, menyerap keringat, namun agak sedikit 

kasar karena proses pembuatannya di tenun menggunakan alat tenun bukan mesin 

(ATBM). Kain lurik memang tidak termasuk dalam kategori bahan busana pesta, akan 

tetapi penyusun memadukan bahan lurik dengan hiasan motif tumbuhan sulur yang dihias 

dengan diamond tempel dan payet sehingga memberi kesan yang elegan. Pemilhan kain 

tenun dikarenakan agar memberi kesan yang membumi sebagai ciri khas dari tema yang di 

ambil yaitu svarga.  

 

3. Konsep Pembuatan Pola  



Konsep pembuatan pola ini dimulai dengan membuat pola, menentukan bahan 

busana, teknologi busana dan hiasan busana. Proses pembuatan busana pesta malam 

dengan sumber ide Wayang Bambu Bogor di tampilkan dalam pergelaran busana 

Tromgine. Sistem pembuatan pola disesuikan dengan desain busana yang akan dibuat. 

Ketelitian dan kecermatan pada saat proses membuat pola sangat diutamakan karena pola 

yang baik dan benar merupakan kunci kesuksesan dari pembuatan pola busana. Pola busana 

pesta malam yang digunakan dalam pembuatan busana pesta malam dengan sumber ide 

Wayang Bambu Bogor ini menggunakan menggunakan pola kontruksi So’en skala 1:4 

dimulai dari pembuatan pola dasar kemudian pecah pola sesuai model busana yang akan 

dibuat.  

4. Konsep Teknologi Pembuatan Busana  

Dalam konsep pembuatan busana pesta malam dengan sumber ide Wayang Bambu 

Bogor yang ditampilkan dalam pergelaran busana Tromgine. Penulis menggunakan 

teknologi busana dengan kualitas jahitan adi busana dan tailoring.  

a) Teknologi penyambungan  

Teknologi yang digunakan dalam penyambungan bagian-bagian busana pesta ini 

adalah kampuh buka. Kampuh bukan akan membuat jahitan tampak pipih dengan 

bantuan pressing dan pemasangan vuring dengan menggunakan teknik lekat, maka 

penerapan kampuh buka ssuai dengan pemasangan vuring tersebut.  

b) Teknologi Interfacing 

Interfacing yang digunakan pada pembuatan busana pesta ini adalah mori gula dan 

fiselin. Bagian mori gula digunakan pada bagian padan pada bahan utama sementara 

fiselin pada bagian badan pada bahan furing. Dimana kesan yang dimunculkan dari 

penggunaan bahan ini adalah rapi dan kaku akan tetapi tetap mengikuti bentuk tubuh. 

Penggunaan fiselin juga digunakan pada bagian-bagian tertentu, seperti manset pada 

bagian lengan. Jenis interfacing yang digunakan adalah interfacing dengan pelekat. 

Interfacing dengan perekat dipilih karena akan mempermudah dalam pemasangannya 

dan menghemat waktu.  

c) Teknologi Lining 

Teknologi lining yang digunakan pada pembuatan busana pesta malam ini ialah 

pemasangan lining dengan teknik lekat. Dimana semua kampuh akan tersembunyi dan 



memberi kesan yang rapi. Selain itu, teknik pemasangan vuring lekat akan membuat 

hsil jadi lebih kuat.  

d) Teknologi Pengepressan  

Tahap pengepresan / pressing)  yang dilakukan dalam pembuatan busana pesta ini 

meliputi sebelum proses menjahit, ketika proses menjahit, dan hasil akhir setelah proses 

menjahit. Dengan memperhatikan suhu yang sesuai dengan jenis kain, melapisi bahan 

dengan kain dengan tujuan melindungi kain agar tidak mengkilap. Proses pressing 

mempengaruhi hasil jadi busana yang sedang dibuat, maka proses pressing harus 

dilakukan dengan cermat dan dilakukan pada setiap langkah penyambungan atau 

jahitan.  

5. Konsep menghias busana  

Setelah pembuatan busana selesai agar busana terlihat sempurna dan menjadikan 

busana sesuai yang diharapkan perlu hiasan pada busana sesuai konsep dan penciptaan 

desain. Pembuatan hiasan pada busana pesta malam dengan sumber ide Wayang Bambu 

Bogor menggunakan jenis hiasan dari kain dengan menyusun sengkelit berbentuk 

tumbuhan sulur pada bagian potongan atas dada dan bustier. Sementara pada bagian lengan 

menggunakan potongan motif dari kain tenun torso yang disoom sembunyi. Kemudi dihias 

menggunakan diamond tempel dan payet halon agar hiasan terlihat lebih elegan dan 

menarik. 

6. Pelengkap Busana 

Pelengkap busana pada busana pesta ini yaitu dengan menggunakan accessories 

berupa anting. Anting merupakan accessories yang dikenakan di telinga dan berbahan dari 

logam, kain, manik-manik dan lainnya. Antig yang dipakai dibuat dengan menggunakan 

sengkelit menyerupai bunga dari motif tumbuhan sulur yang berwarna pink magenta 

menyesuaikan hiasan motif tumbuhan sulur pada badan.  

 

C. Konsep Pergelaran Busana 

Dalam pergelaran busana Proyek Akhir dan Karya Inovasi Produk Fashion 2019 dengan 

tema Tromgine ini diselenggarakan secara in door. Konsep penataan panggung menggunakan 

bentuk T yang diambil dari nama Tromgine dan penataan lampu ditempatkan pada empat titik 

yaitu di depan, di samping kiri, di samping kanan, dan bagian atas untuk lampu sorot. Untuk 



style panggung menggunakan melamin dengan warna putih agar kelihatan bersih, rapi, 

mewah.Bentuk layout yaitu huruf T yang merupakan lambang awalan kata TROMGINE “ The 

Role of Millenial Generation in Natural/Nature Environment ( peranan generasi milenial dalam 

lingkungan alam). Gapura candi pada kiri dan kanan melambangkan warisan masyarakat 

indonesia sedangkan maskot utama yaitu robot wanita melambangkan gerakan milenial serta 

gambaran masa depan di mana robot memakai kaca mata mengidentifikasikan bahwa 

pemikiran generasi milenial yang selalu maju kedepan tanpa melupakan haritage yang 

dituangkan lewat perkembangan dan kemajuan dunia. 

Untuk menampilkan busana yang telah dibuat maka dibutuhkan koreografi. Koreografi ini 

bertujuan untuk mengatur tampilnya model diatas panggung agar gerakan dari model terlihat 

lebih rapi, teratur dan menarik. Koreografi dengan berjalan ke depan panggung tengah, kanan 

dan kiri agar penonton yang duduk di depan, kanan maupun kiri stage dapat melihat busana 

yang ditampilkan dari bagian depan samping dan belakang. 

Tata musik menggunakan musik bernuansa romantik untuk mencocokan antara busana 

yang digelar dengan suasana remaja jaman sekarang. Lighting dan tata musik digunakan untuk 

menyorot dan mengiringi busana-busana yang ditampilkan sehingga akan memperindah 

jalannya acara. Proses penyelenggaraan dimulai dari menentukan tema, menentukan waktu dan 

tempat, menentukan dana anggaran, pembuatan pamflet, booklet, dan tiket. Sebelum acara 

dimulai seluruh panitia harus memastikan semua aspek sudah siap agar acara berjalan lancar 

sesuai yang diharapkan. 

Selain peragaan busana, pergelaran ini juga menampilkan tari kreasi dan penyanyi untuk 

membuat pergelaran ini lebih menarik. Panitia mengadakan kontes dresscode terbaik dan 

pembagian doorprize yang menarik. 

Dalam penyelenggaraan pergelaran busana ini ditampilkan di atas panggung, hal ini 

dikarenakan agar model yang memperagakan busana terlihat dari ujung rambut sampai ujung 

kaki. Berikut adalah konsep pergelaran busana Tromgine secara rinci: 

(1) Style  

Tempat pergelaran busana ini di dalam ruangan (in door) karena konsep in 

door yaitu suatu pergelara atau sebuah acara yang kegiatannya dilakukan dalam 

ruangan. Peerapan konsep in door dilakukan bila kegiatan yang diadakan memang 



penontonnya dibatasi dengan tiket maupun dengan undangan (music chamber atau 

musik kamar). Konsep indoor dapat memberikan kesan ekslusif pada suatu 

kegiatan misalnya fashion show.  

(2)  Lighting  

Dalam pergelaran busana ini menggunakan lighting karena lighting adalah 

pencahayaan yang baik sanga penting untuk mengatur suasana acara dan untuk 

menonjolkan tema cara. Lighting berfungsi sebagai penerangan dan untuk meyorot 

pagelaran busana pada model yang berjalan di atas catwalk. 

Lighting yang digunakan untuk pergelaran busana Tromgine antara lain:  

(a) Moving head merupakan salah satu unsur equipment terpenting dalam penataan 

cahaya, karena dapat menghasilkan nuansa cahaya yang glamour dan mewah. 

Lampu tersebut termasuk kedalam golongan lighting efek. Sifat moving head 

dapat bergerak atau spot keberbagai arah dengan beberapa arah dengan 

beberapa gabungan warna dan motif.  

(b) Lampu par led merupakan lampu yang menyorot atau bersifat spot, disanggah 

dengan three pot atau bisa juga dipretel tergantung dengan kebutuhan 

pengguna.  

(c)  Follow spot merupakan lampu yang berarti dapat mengikuti obyek yang dituju 

seperrti pada event wedding party.  

(d) Smoke machine atau smoke gun machine merupakan alat yang bisa 

mengeluarkan asap baik tebal, tipis, maupun sedang tergantung dari tipe smoke 

mashine itu sendiri.  

(3) Tata panggung  

Tata panggung yang digunakan pada Pergelaran Busana Tromgine 

berbentuk T agar penonton dapat melihat lebih jelas busana yang dikenakan oleh 

model atau pragawati. Bentuk panggung T juga mendukung model untuk 

menampilkan busana dengan simpel tetapi menarik penonton untuk melihat busana 

menuju kesatu arah saja. Tata letak kursi penonton untuk panggung berbentuk A 

adalah di bagian sisi kanan, sisi kiri secara menyerong sedikit dan bagian depan 

panggung. Penonton yang menghadiri Pergelaran Busana Tromgine terbagi 

menjadi tiga yaitu VVIP, VIP, dan regular. Penonton masih terbagi menjadi 



beberapa kelompok yaitu undangan, staf akademisi dan sponsor. Berdasarkan 

pengelompokan penonton tersebut untuk menghindari kesalahan tempat duduk para 

penonton, maka alur penerima tamu dibuat satu jalur dengan pengarahan petugas 

serta penempelan pita pada goodie bag dan kursi pada masing-masing jenis 

kelompok. 

 


