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BAB II 

DASAR PENCIPTAAN KARYA 

 

A. Tema Penciptaan 

      Aspek penting dalam proses penciptaan busana adalah keseluruhan tema. 

Tema merupakan aspek penting karena mempengaruhi dari warna, bentuk dan 

siluet dari busana yang akan diciptakan. Dalam tema penciptaan ini dapat 

diambil dari makhluk hidup, benda mati, bangunan, tempat/lokasi, peristiwa-

peristiwa penting yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal ini 

mengacu dalam tema dari Trend Forecasting 2019/2020 sebagai salah satu 

sumbu dalam acuan dalam pelaksanaannya, mulai dari penciptaan desain busana 

hingga pemeragaan dalam sebuah fashion show. Pegelaran busana proyek akhir 

ini mengangkat sebuah tema yaitu Tromgine. 

      Tromgine merupakan singkatan dalam bahasa Inggris The Role of Millenial 

Generation In Nature Environment sebuah istilah kolaborasi yang 

menggambarkan antara alam dan era millenial, yang mempunyai maksud 

keseimbangan antara alam dan era millenial yang terinerpretasi sebagai era serba 

canggih. Sesuai tema tersebut, mahasiswa dituntut untuk mewujudkan sebuah 

karya yang belum pernah diciptakan (orisinil), kreatif dalam menciptakan disain 

busana baru. Tema yang diangkat dalam pergelaran busana ini mengacu pada 

tren mode (2019/2020) Singularity. 

B.  Trend 

      Trend berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengikuti model mutakhir. 

Penciptaan karya busana tidak terlepas dari pengaruh trend yang sedang terjadi. 

Hal ini akan membuat sebuah karya busana menjadi lebih menarik karena 

mengikuti perkembangan fashion jaman sekarang yang membuat masyarakat 

lebih tertarik untuk mengenakan karya busana. Fungsi lain dari trend fashion 

yaitu sebagai refleksi dari status sosial dan ekonomi pada masyarakat. Trend 

fashion sebagai besar didorong oleh para perancang busana yang mendesain dan 

mewujudkan karya busana. Di dunia fashion terjadi perubahan perubahan trend 
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dalam beberapa kurun waktu tertentu. Trend fashion  yang berubah dipengaruhi 

oleh ketertarikan masyarakat, ekonomi, status, dan sosial dalam bermasyarakat. 

      Berdasarkan trend forecasting 2019/2020 ‘Singularity’ , terdapat 4 tema 

besar dengan masing masing memiliki 3 sub tema, yaitu : 1.  Exuberant : Posh 

Nerd, Urban Caricature dan New Age Zen, 2.  Neo Medival : The Futurist, 

Armoury dan Dystopian Fortress, 3.  Svarga : Couture Boho, Upskill Craft dan 

Festive Fiesta, 4.  Cortex : Fractaluscious, Lucid dan Glitch. 

Berikut penjelasan secara rinci tentang trend tersebut: 

1. Exuberant  

 

Gambar 1. Trend Exuberant 

Tema ini menunjukkan keceriaan dan optimisme lewat permainan warna 

yang colorfull dengan unsur seni urban atau futuristik dan perpaduan gaya 

sporty yang santai dengan gaya formal yang cenderung feminin. 

Exuberant terbagi menjadi 3 sub tema yaitu: 

a. Posh Nerd 

 

Gambar 2. Sub Tema Posh Nerd 
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Posh Nerd (kutubuku berkelas) memakai gaya “canggung” dengan 

memadukan gaya sporty yang santai dengan gaya formal yang 

cenderung feminin. Perpaduan ini memberi kesan aneh namun tetap 

cute. Siluet berbentuk baggy dan friendly-shape. Warna ceria 

mendominasi pada subtema ini, serta memberikan kesan seseorang 

yang ambisius dalam beraktivitas, namun lebih senang menyendiri 

daripada berada ditempat ramai seperti seroang yang kutu buku. 

b. Urban Caricature 

Urban Caricature (karikatur metropolitan) mengambil seni urban dan  

gaya pop-punk yang kental. Street graphic dan parodi karikatur yang 

diterapkan pada bentukan, baik motif maupun siluet ini, menciptakan 

kesan quikry, snob, dan aktif. 

c. New Age Zen 

New Age Zen (Zen generasi baru) berbentuk tradisional Asia yang 

dipadu dengan minimalis kontemporer memberi kesan tenang & 

modern. Dibandingkan dengan kedua subtema sebelumnya yang 

memakai warna-warna terang, subtema ini memakai deep colorfull. 

2. Neo Medival 

Neo Medival mengusung unsur romantisme abad pertengahan yang 

mencerminkan sikap khawatir akan kemungkinan di masa depan yang 

memicu timbulnya “benteng pertahanan”. 

Neo Medival terbagi menjadi 3 subtema yaitu: 

a. The Futurist 

The Futurist (para futuris) memakai gaya romantis-elegan yang kental 

dengan penggunaan teknologi terkini pada teknik potongannya maupun 

materialnya sehingga berkesan clean, sleek, dan kontemporer. 

b. Armoury 

Armoury (pertahanan) memiliki gaya paling maskulin yang berkesan 

kolosal dan combatant. Siluetnya pun struktural dan tegas sehingga 

mengesankan keberanian para pasukan di garis pertahanan depan. 

c. Dystopian Fortress 
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Dystopian Fortress (benteng kegelapan) menggambarkan sisi 

kegelapan dari kehidupan antargalaksi. Kesan rusty dan lusuh dari para 

peziarah dan survivor yang bertempat pada benteng kerjaan tersebut 

diinterpretasikan lewat penggunaan teknik drapery dan kesan 

unfinished. 

3. Svarga 

Svarga melihat sisi kemanusiaan dari kecerdasan buatan, yaitu jembatan 

dari beragam perbedaan tampilan untuk menjadi satu harmoni. Keterbukaan 

ini menciptakan multikulturasi. 

a. Couture Boho 

Couture Boho (adi bohemia) mencampurkan elemen kultural yang 

mewah dan ekslusif , kaya akan detail, serta bergaya burgeoise yang 

elegan. Subtema ini mengusung kekayaan tradisional yang dibuat 

dengan keahlian yang tinggi. 

b. Upskill Craft 

Upskill Craft (kriya berkelas) merupakan sebuah peningkatan nilai dari 

hasil kriya yang dibuat menjadi seni kontemporer. subtema ini lebih 

berkesan indigenous, down to earth, soft dan electic. Teknik kriya dan 

tenun banyak dipakai untuk lebih memberi kesan yang ‘membumi’. 

c. Festive Fiesta 

Festive Fiesta (pesta kegembiraan) merupakan bentuk perayaan atas 

bersatunya umat manusia. Pattern-blocking dengan motif multi budaya 

yang eksentrik dan eksotis dipadu kedalam sebuah basic shape pieces 

untuk menghasilkan gaya boho yang lebih kontemporer. 

4. Cortex 

Cortex merupakan paradoks kecerdasan buatan di era evolusi digital. Ketika 

digitalisasi membaur dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Kecerdasan 

buatan dipandang dapat membantu manusia dalam proses riset desain, yang 

berujung pada inovasi. 

a. Fractaluscious 
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Fractaluscious (keindahan faktal) bentukan tak terduga muncul 

dinamis dan berkesan seperti organisme yang tumbuh dan bergerak. 

Bentukan ini berperan besar sebagai detail maupun aksen pada koleksi 

subtema ini. 

b. Lucid 

Lucid (jelas) lebih bermain pada kesan translucent dan tembus pandang 

pada material yang dipakai sehingga lebih mengesankan minimalis, 

sleek, vivid dan clean. 

c. Glitch  

Glitch (seni malfungsi) justru lebih menekankan pada tekstur ataupun 

motif ombre maupun nyaris abstrak dengan noise dan grainy yang 

memberi kesan tidak beraturan dan bengkok. 

      Berdasarkan tema dan subtema pada Trend forecasting 2019/2020 maka 

masing-masing tema dan sub tema memiliki keistimewaan dan ciri khas 

masing-masing. Penulis mengambil tema Exuberant – Posh Nerd dalam 

penciptaan busana pesta cocktail yang akan digelar pada pergelaran busana 

Tromgine. 

C. Sumber Ide 

1. Pengertian Sumber Ide 

      Menurut Sri Widarwati (1996:58) sumber ide adalah segala sesuatu 

yang dapat menimbulkan seseorang untuk menciptakan suatu ide baru. 

Kemudian menurut Widjiningsih (2006) sumber ide adalah sesuatu hal 

yang dapat menimbulkan rangsangan akan lahirnya suatu kreasi. Dalam 

menemukan sumber ide diperlukan perenungan, pengamatan dan 

penghayatan terhadap lingkungan sekitar. Sumber ide diperoleh secara 

sengaja dan dikembangkan menjadi sebuah karya melalui pengolahan 

batin berdasarkan pengamatan terhadap lingkungan sekitar. 

      Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber ide 

merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan inspirasi bagi 

sesorang untuk menciptakan sesuatu hal baru, dalam hal ini yaitu berupa 

desain busana.  
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      Sumber ide bertujuan untuk menciptakan sesuatu hal baru dalam 

menciptakan desain busana. Manfaat kita membuat sumber ide yaitu agar 

desain yang diciptakan mempunyai konsep dan dan menjadi landasan 

dalam terciptanya sebuah karya busana. 

2. Penggolongan Sumber Ide 

      Menurut Chodijah dan Wisri A.Mamdy (1982:172), pada dasarnya 

untuk menciptakan suatu desain busana dapat diilhami dari beberapa 

sumber yaitu :   

a. Sumber Sejarah dan Penduduk Asli Dunia  

Yang termasuk dalam golongan ini adalah pakaian daerah,pakaian 

nasional dari berbagai bangsa dan pakaian penduduk asli dari suatu 

daerah, misalnya pakaian daerah negara Jepang yaitu Kimono, 

pakaian tersebut dapat dijadikan sebagai sumber ide terutama yang 

menjadi ciri khas dari kimono.   

b. Sumber Alam Sekitar  

Sumber ide alam sekitar berarti dalam membuat suatu karya busana 

mengambil inspirasi dari segala sesuatu yang ada di lingkungan 

sekitar. Yang termasuk dalam golongan ini misalnya;gelombang 

laut, awan, macam-macam buah, macam-macam bunga, binatang, 

gunung dan lain-lain. 

c. Pakaian Kerja dari Profesi Tertentu  

Pengambilan sumber ide ini biasanya hanya pada profesi yang 

mempunyai ciri khas pakaian yang memang berbeda dengan yang 

lain, misalnya saja pakaian seragam TNI, pakaian seragam bengkel, 

pakaian seragam perawat, dan lain-lain. 

d. Peristiwa Penting  

Pengambilan peristiwa penting sebagai sumber ide ini hanya suatu 

peristiwa yang besar dan biasanya mempunyai frekuensi 

peyelenggaraan minimal satu tahun sekali. Contoh peristiwa penting 

yang sering digunakan sebagai sumber ide adalah peristiwa 

Olimpiade, SEA Games, hari Nasional, peristiwa Tradisional , dan 

lain-lain.  
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Menurut Chodiyah dan Wisri A. Mamdy (1982: 172) hal-hal yang dapat 

dijadikan sumber ide, antara lain :  

a. Ciri khusus dari sumber ide, misalnya busana pesiar putri sultan, 

yang menggunakan cape. 

b. Warna dari sumber ide misalnya bunga mawar, dengan warnanya 

yang khas.  

c. Bentuk atau siluet dari sumber ide misalnya Rumah Gadang. 

d. Tekstur dari sumber ide pakaian wanita Bangkok misalnya, 

bahannya terbuat dari sutera. 

Terciptanya suatu karya melewati proses yang panjang. Salah satu 

proses didalam penciptaan karya tersebut adalah proses desain. Proses 

desain adalah proses dimana seorang kreator mampu mengolah, 

membuat, dan menggayakan berbagai wujud bentuk ataupun obyek. 

Dharsono Sony Kartika (2004) mengungkapkan ada beberapa teknik 

mengubah atau mengolah wujud objek penciptaan karya , yaitu lewat  

stilisasi, distorsi, transformasi dan disformasi. Berikut penjelasannya : 

a) Stilasi 

Stilasi merupakan cara penggambaran untuk mencapai bentuk 

keindahan dengan cara menggayakan obyek dan atau benda 

yang digambar, yaitu dengan cara menggayakan di setiap 

kontur pada obyek atau benda tersebut. Contoh: 

penggambaran ornamen motif batik, tatah sungging, lukisan 

tradisional dll. Proses stilasi ini dapat dilakukan dengan 

menambahkan detail pada setiap perubahan sehingga semakin 

lama detailnya semakin rumit.  

b) Distorsi 

Distorsi Adalah penggambaran bentuk yang menekankan pada 

pencapaian karakter, dengan cara menyangatkan wujud-wujud 

tertentu pada benda atau obyek yang digambar. Contoh: 

karakter wajah Gathut Kaca dan berbagai wajah topeng 

lainnya. 
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c) Disformasi 

Disformasi merupakan penggambaran bentuk yang 

menekankan pada interpretasi karakter, dengan cara 

mengubah bentuk obyek dengan cara menggambarkan 

sebagain saja yang lebih dianggap mewakili. Proses disformasi 

dapat dilakukan dengan cara mengurangi bagian-perbagian 

dari detail obyek sehingga menghasilkan desain yang semakin 

sederhana. 

d) Transformasi 

Transformasi adalah penggambaran bentuk yang menekankan 

pada pencapaian karakter dengan memindahkan (trans) wujud 

atau figur dari obyek lain ke obyek yang digambar. Contoh: 

penggambaran manusia berkepala binatang atau sebaliknya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Sumber ide dan cara 

pengembangannya yang digunakan dalam menciptakan suatu desain, 

pada karya pembuatan cocktail dress dengan sumber ide Tari Bidadari 

Teminang Anak yang diambil adalah teori transformasi yaitu dengan 

penggambaran bentuk yang menekankan pada pencapaian karakter 

dengan memindahkan(trans) wujud figur dari obyek lain ke obyek yang 

dapat terlihat atau yang dapat diketahui hanya dengan melihat antara 

sumber ide dan desain atau busana.   

Saat pengaplikasiannya tidak serta merta diambil untuk keseluruhan 

dalam desain busana, namun diambil dan diaplikasikan kebeberapa 

bagian-bagian tertentu saja untuk dijadikan point of view atau pusat 

perhatian. 

3. Pengembangan Sumber Ide  

      Sumber ide merupakan bagian dari konsep penciptaan. Sumber ide 

menjadi landasan terciptanya suatu karya. Pengembangan bentuk dan 

perubahannya dapat dilakukan dalam berbagai teknik dan 

pengembangannya. Saat mengembangkan sumber ide yang akan 

diaplikasikan hendaknya mengetahui dan menerapkan detail-detail dari 
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sumber ide yang akan diangkat. Dalam memandang suatu karya, setiap 

orang akan memiliki perbedaan dalam memandang dan 

menerjemahkannya. Karya busana yang penyusun buat lebih 

mengembangkan dari selendang penari dan warna warni dari kostum 

penari Tari Bidadari Teminang Anak. 

Tari Bidadari Teminang Anak adalah tari tradisional yang berasal dari 

Rejang Lebong, propinsi Bengkulu. Tarian ini dapat juga diartikan 

sebagai bidadari meminang anak. Biasanya tarian ini digunakan dalam 

acara peminang anak dengan penari mengenakan busana berupa 

selendang dan pakaian adat khas Bengkulu. 

Tarian ini sendiri diartikan sebagai bidadari yang meminang anak, 

dimana seperti yang kita tahu sendiri dalam hal ini ada bidadari yang 

mungkin turun dari langit atau bidadari yang menurut pandangan dari 

masyarakat setempat meminang atau mengangkat anak tersebut sebagai 

anak dari bidadari tersebut. Ciri khas dari Tari bidadari Teminang Anak 

ini adalah penari yang menggunakan selendang sebagai perwujudan dari 

seorang bidadari. Pakaian penari menggunakan warna yang warna-warni. 

Dalam hal ini sendiri pembuatan tarian ini pasti memiliki makna yang 

sangat luhur dan tentu saja tidak bisa sembarang kita artikan karena 

memiliki berbagai macam hal yang sangat istimewa untuk daerah itu 

sendiri.  

D. Desain Busana 

1. Prinsip Penyusunan Moodboard 

a. Pengertian Moodboard 

Dalam mendesain suatu busana, pembuatan moodboard sangat membantu 

untuk mewujudkan sebuah ide yang masih abstrak menjadi konkret. 

Moodboard dimulai dari mencari berbagai sumber informasi berupa 

potongan-potongan gambar, warna dan jenis benda yang dapat 

menggambarkan ide yang ingin diwujudkan, dilanjutkan dengan membuat 

desain model busana beserta pelengkapnya, hingga merealisasikan pada 
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produk atau karya busana. Moodboard dikerjakan di atas kertas berukuran 

A3 35 x 60 cm dengan isi atau materi sebagai berikut :  

1) Sumber ide atau inspirasi. 

2) Trend dari karya yang diangkat. 

3) Warna yang akan digunakan dalam pembuatan desain 

busana. 

b. Tujuan Pembuatan Moodboard 

Pembuatan moodboard dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai karya seorang desainer yang bertujuan untuk ; 

1) Memberikan gambaran mengenai tujuan yang diperoleh dalam 

pembuatan suatu karya. 

2) Sebagai media dalam merumuskan berbagai macam ide 

menjadi sebuah karya yang konkret. 

3) Sebagai media pembelajaran. 

2. Unsur Desain  

      Menurut Sri Widarwati, dkk, 2000:7) Unsur-unsur desain adalah segala 

sesuatu yang dipergunakan untuk menyusun suatu rancangan. Menurut 

Chodiyah dan Wisri A. Mamdy (1982), unsur-unsur desain adalah garis, 

arah, ukuran, bentuk, nilai gelap terang, warna, dan tekstur. Sedangkan 

menurut Soekarno & Lanawati Basuki (2004: 9), “unsur pada rancangan 

adalah pengetahuan yang diperlukan untuk membuat atau menciptakan 

desain busana”. Mode busana selalu berganti setiap tahunnya, sehingga 

muncullah trend mode dari tahun ke tahun.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur desain 

adalah garis, arah, ukuran, bentuk, nilai gelap terang, warna, dan tekstur 

yang disusun untuk menciptakan suatu desain busana.  

Unsur-unsur desain merupakan hal pokok dalam merancang sebuah desain 

busana. Menjadi perancang busana harus memahami unsur-unsur desain 

karena rancangan busana merupakan hasil perpaduan antara unsur-unsur 

desain. Dengan memahami unsur-unsur desain, maka kita dapat membuat 

rancangan busana yang dapat dibaca orang lain.  
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Berikut ini unsur-unsur desain menurut Chodiyah dan Wisri A. Mamdy 

(1982) dalam bukunya Disain Busana yang dikutip oleh Sri Widarwati, dkk 

(2000), yaitu: 

a. Garis  

Beberapa pengertian tentang garis menurut beberapa ahli dibidang 

fashion  sebagai berikut : Menurut Sri Widarwati,dkk, 2000:7 Garis 

merupakan unsur tertua yang digunakan untuk mengungkapkan emosi 

dan perasaan seseorang. Menurut Soekarno & Lanawati Basuki (2004: 

9), “garis adalah hasil goresan dari satu titik ke titik lain”. Menurut 

Widjiningsih (1982) pada dasarnya garis ada dua macam yaitu garis 

lurus dan garis lengkung. Garis lurus berkesan ketegangan, kepastian, 

kekakuan dan ketegasan. Garis lengkung berkesan luwes, indah, 

feminin, dan lembut. Salah satu contoh penerapan garis pada desain 

busana adalah garis empire  yang terletak di bawah dada. Sedangkan 

menurut Hartatiati Sulistio (2005: 7), “garis berguna untuk menutupi 

kekurangan yang terdapat pada bentuk badan manusia dan berfungsi 

untuk (a) membatasi bentuk, (b) menentukan model, (c) menentukan 

siluet, (d) menentukan arah”. Menurut Sri Widarwati, dkk (2000), sifat-

sifat arah garis diantaranya : i) Garis lurus mempunyai sifat kaku, 

kokoh, keras, tetapi dengan arah garis yang berbeda akan memberikan 

kesan yang berbeda pula, ii) Garis lengkung mempunyai sifat memberi 

suasana riang, luwes, lembut, dan lebih feminine. 

Menurut Ernawati (2008) sifat-sifat garis adalah sebagai berikut: 

1) Sifat garis lurus mempunyai sifat kaku dan memberi kesan kokoh, 

sungguh-sungguh dan keras, namun dengan adanya arah sifat garis 

dapat berubah seperti : (i) garis lurus tegak memberi kesan 

keluhuran, (ii) garis lurus mendatar memberi kesan tenang, (iii) garis 

lurus miring/diagonal merupakan kombinasi dari sifat, (iv) garis 

vertikal dan horizontal yang mempunyai sifat lebih hidup (dinamis) 

2) Sifat garis lengkung memberi kesan luwes, kadang-kadang bersifat 

riang dan gembira. 
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Menurut Sri Ardiati Kamil (1986: 71), beberapa garis dapat terjadi karena: 

1) Sambungan bagian-bagian pakaian tersebut, seperti garis 

pinggang,garis leher, garis sambungan lengan pada badan, garis 

sambungan pada sisi dan sebagainya.  

2) Detail, dekorasi, dan trimming pada pakaian. Misalnya, lipatan-

lipatan jarum (tucks), kup (dart), garis-garis lengkung (scaliops), 

merupakan garis pola. Selain itu kerut-kerut dan ruffles juga 

merupakan garis.  

3) Hiasan aplikasi, tusuk-tusuk mesin, dan lain-lain.  

Macam-macam garis mempunyai sifat yang memberi pengaruh pada 

perbandingan badan (Sri Ardiati Kamil, 1986), di antaranya:  

a) Garis vertikal, memberikan pengaruh memanjangkan.  

b) Garis horizontal, memberikan pengaruh memendekkan.  

c) Garis diagonal, memberikan pengaruh melebarkan.  

d) Garis lengkung, memberikan pengaruh membesarkan. 

e) Garis bentuk V, memberikan pengaruh mengecilkan.  

f) Garis patah, memberikan pengaruh memotong suatu garis yang 

panjang dan lurus.  

Bentuk garis menimbulkan kesan terhadap perasaan ini disebut watak 

garis. Dalam rancangan busana, garis merupakan unsur penting yang 

mempunyai fungsi sebagai berikut:  

a) Membatasi bentuk strukturnya, yang disebut siluet.  

b) Membagi bentuk strukturnya ke dalam bagian-bagian pakaian 

untuk menentukan model pada pakaian.  

c) Memberikan arah dan pergerakan model untuk menutupi 

kekurangan pada bentuk tubuh.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, garis adalah 

hasil goresan dari satu titik ke titik yang lainnya di atas permukaan 

desain yang digunakan untuk mengungkapkan emosi dan perasaan 

seseorang sesuai arah dan tujuannya. Dalam penggunaan garis jika 
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digunakan dengan tepat maka akan menghasilkan karya yang diminati 

oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini penulis 

mengaplikasikan unsur garis princess pada dress. 

b. Bentuk 

Bentuk mempunyai kemampuan untuk menciptakan suatu perasaan 

serta reaksi bagi yang melihatnya (Hartatiati Sulistio, 2005: 11). 

Menurut Soekarno & Lanawati Basuki (2004: 12), unsur bentuk 

terdapat beberapa macam bentuk dasar geometris, seperti segi empat, 

persegi panjang, segitiga, kerucut, lingkaran, dan silinder. Bentuk 

adalah suatu bidang yang terjadi apabila kita menarik satu garis dan 

menghubungi sendiri pemulanya (widjiningsih, 1982). Sedangkan 

menurut Sri Widarwati, dkk (2000: 10) unsur bentuk ada dua macam 

yaitu bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Bentuk dua dimensi adalah 

bidang datar yang dibatasi oleh garis, sedangkan bentuk tiga dimensi 

adalah ruang yang bervolume dibatasi oleh permukaan. Bentuk adalah 

wujud yang ditampilkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001). 

Bentuk adalah hasil hubungan dari beberapa garis yang mempunyai 

area atau bidang dua dimensi (shape), apabila bidang tersebut disusun 

dalam suatu ruang maka terjadilah bentuk tiga dimensi atau (form) 

Ernawati, 2008). Berdasarkan jenisnya bentuk terdiri atas bentuk 

maturalis atau bentuk organik, bentuk geometris, bentuk dekoratif dan 

bentuk abstrak. Bentuk naturalis adalah bentuk yang berasal dari 

bentuk-bentuk alam seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan bentuk-

bentuk alam lainnya. Bentuk geometris adalah bentuk yang dapat 

diukur dengan alat pengukur (penggaris, meteran) dan mempunyai 

bentuk yang teratur. Sedangkan bentuk dekoratif merupakan bentuk 

yang sudah dirubah dari bentuk asli melalui proses stilasi atau stilir 

yang masih ada ciri khas bentuk aslinya. Bentuk-bentuk ini dapat 

berupa ragam hias pada sulaman atau hiasan lainnya yang mana 

bentuknya sudah tidak seperti bentuk aslinya. Bentuk ini lebih banyak 

dipakai untuk menghias bidang atau benda tertentu. Bentuk abstrak 
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merupakan bentuk yang tidak terikat oleh apapun tetapi tetap 

mempertimbangkan prinsip-prinsip desain (Ernawati, 2008). Ada tiga 

bentuk yang dikenal sebagai pedoman di dalam desain (Codiyah & 

Wisri A. Mamdy, 1982), yaitu:  

1) bentuk segi empat dan segi empat panjang, misalnya garis leher, 

poncho, kimono, mantel, tas , sepatu.  

2) Bentuk segitiga dan kerucut, misalnya syal, garis-garis hias pada 

pakaian wanita, topi, lengan dolman, mantel, bentuk pyramid.  

Bentuk-bentuk dalam busana dapat berupa bentuk krah, lengan, rok, 

saku, bentuk pelengkap busana dan motif. Berdasarkan sifatnya bentuk 

juga dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk geometris dan bentuk bebas 

(Sri Widarwati, 1993 : 10) :  

1) Bentuk geometris yaitu bentuk-bentuk yang dibuat dengan garis atau 

menggunakan alat-alat ukur. Bentuk-bentuk yang dibuat dengan 

garis lurus antara lain bentuk segitiga, segiempat, lingkaran, 

trapesium, kerucut, persegi panjang, serta silinder.  

2) Bentuk bebas yaitu bentuk-bentuk alam, misalnya daun, bunga, 

pohon, batu-batuan, titik air, dan lain-lain.  

3) Bentuk lingkaran dan setengah lingkaran, misalnya cape, pada bagian 

balet, topi, tas, kerah, garis leher.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk merupakan 

bidang yang tersusun dari garis yang terhubung dengan permulaannya. 

Bentuk dibagi menjadi dua yaitu bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. 

Bentuk dua dimensi adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis, 

sedangkan bentuk tiga dimensi adalah ruang yang bervolume dibatasi 

oleh permukaan. 

c. Arah 

Setiap garis mempunyai arah, yaitu; a) mendatar (horisontal), b) tegak 

lurus (vertikal), dan c) miring ke kiri dan miring ke kanan (diagonal) 

(Sri Widarwati dkk, 2000: 8). Menurut Chodiyah dan Wisri A. Mamdy 

(1982), masing-masing arah mempunyai pengaruh yang berbeda 
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terhadap si pengamat. Sedangkan menurut Hartatiati Sulistio (2005), 

arah merupakan sebuah unsur desain yang erat hubungannya dengan 

garis, sehingga arah garis yang berbeda akan memberi kesan yang 

berbeda. Menurut Arifah A. Riyanto (2003) Arah dan garis mempunyai 

keterkaitan, arah dapat mengubah kesan dari sebuah garis. Arah garis 

yang akan digunakan dalam suatu desain busana akan memberi kesan 

tertentu pada hasil rancangannya. 

Menurut Sri Widarwati, dkk (2000), sifat-sifat arah garis di antaranya:  

1) garis lurus mempunyai sifat kaku, kokoh, keras, tetapi dengan arah 

garis yang berbeda akan memberikan kesan yang berbeda pula.  

2) Garis lengkung mempunyai sifat memberi suasana riang, luwes, 

lembut, dan lebih feminine.  

Arah garis yang akan digunakan dalam suatu desain busana akan 

memberi kesan tertentu pada hasil rancangannya. Pada setiap benda yang 

ada disekitar kita dapat diamati adanya arah tertentu, misalnya mendatar, 

tegak lurus, miring dan sebagainya. Hal ini sering dimanfaatkan untuk 

menutupi kekurangan yang ada pada postur tubuh sesorang agar terlihat 

lebih baik dalam mengenakan busana. Pada tubuh gemuk atau pendek 

hindari penggunaan garis atau motif arah horizontal karena memberi efek 

melebarkan. Sebaliknya untuk tubuh gemuk atau pendek sebaiknya 

menggunakan garis atau motif vertikal untuk menghasilkan ilusi tubuh 

semakin langsing dan tinggi. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, benda atau 

bahan dapat dirasakan adanya suatu arah tertentu, seperti mendatar, tegak 

lurus, atau menyerong. Arah mampu menggerakkan rasa. Unsur arah 

pada motif busana berperan penting bagi penggunanya. Seperti garis 

horizontal untuk memberi eksan lebar dan garis vertikal untuk 

memberikan kesan tinggi dan langsing. 

d. Tekstur 

Tekstur adalah sifat permukaan dari suatu benda yang dapat dilihat dan 

dirasakan. Sifat-sifat permukaan tersebut antara lain kaku, lembut, 
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kasar, halus, tebal, tipis, dan tembus terang (transparan) (Sri Widarwati, 

dkk, 2000: 14). Menurut Widjiningsih (1982: 5), tekstur adalah sifat 

permukaan dari garis, bidang maupun bentuk. Sedangkan menurut 

Chodiyah dan Wisri A. Mamdy (1982: 22), tekstur adalah garis, bidang, 

dan bentuk mempunyai suatu tekstur atau sifat permukaan, selain dapat 

dilihat juga dapat dirasakan, misalnya sifat permukaan yang kaku, 

lembut, kasar, halus, tebal, tipis, dan tembus terang.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tekstur adalah sifat 

permukaan dari garis, bidang maupun bentuk yang dapat dilihat dan 

dirasakan seperti halus, kaku, lembut, tebal, tipis, dan tembus terang. 

Pemilihan bahan untuk pembuatan busana tidak dibatasi dan dapat 

dipilih sesuai dengan selesa pemakainya, begitu pula dengan tekstur nya 

dapat dipilih sesuai dengan selera dan kenyamanan pemakai. 

e. Ukuran 

Hasil suatu desain dipengaruhi pula oleh ukuran, termasuk 

keseimbangan. Jika pengaturan ukuran unsur-unsur desain dibuat yang 

baik, maka desain akan memperlihatkan keseimbangan (Hartatiati 

Sulistio, 2005: 10). Menurut Sri Widarwati 1993, setiap garis dan bentuk 

mempunyai ukuran yang berbeda-beda, dengan adanya ukuran panjang 

pendek garis dan besar kecil benda menjadi berbeda. Ukuran digunakan 

untuk menentukan panjang rok. Ada lima ukuran panjang rok, di 

antaranya: (a) Mini, rok yang panjangnya 10-15 cm di atas lutut, (b) 

Kini, rok yang panjangnya sampai lutut, (c) Midi, rok yang panjangnya 

10-15 cm di bawah lutut, (d) Maxi, rok yang panjangnya di atas 

pergelangan kaki, dan (e) Longdress, rok yang panjangnya sampai 

lantai/ tumit (Sri Widarwati, dkk, 2000).  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran adalah 

sesuatu yang digunakan untuk mengukur panjang-pendeknya, besar-

kecilnya, lebar-luasnya suatu objek benda yang dapat mengatur 

keseimbangan sebuah benda sehingga tercipta kesatuan yang seimbang, 

serasi, dan harmonis.  
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f. Nilai Gelap Terang 

Garis atau bentuk mempunyai nilai gelap terang. Nilai gelap terang ini 

menyangkut bermacam-macam tingkatan atau jumlah gelap terang yang 

terdapat pada suatu desain (Widjiningsih, 1982:6). Nilai gelap terang 

berhubungan  dengan warna yaitu dari warna gelap sampai warna yang 

paling terang dan untuk sifat terang digunakan warna putih (Arifah A. 

Riyanto, 2003 : 47).  Nilai gelap terang adalah suatu sifat warna yang 

menunjukkan apakah warna-warna itu cenderung hitam atau putih (Sri 

Widarwati, 1993:10). Nilai (volue) ini berhubungan dengan gradasi 

warna yaitu permainan warna dari warna tergelap sampai dengan yang 

paling terang. Nilai gelap terang adalah penampakan benda hasil 

penglihatan mata yang menunjukkan adanya gelap terang pada warna 

dari benda (Atisah Sipahelut dan Petrussumadi, 1991).  

Berdasarnya uraian diatas, nilai gelap terang adalah sesuatu yang 

ditangkap oleh indra penglihatan akibat adanya pantulan cahaya yang 

mengenainya sehingga mengandung sifat gelap ( ditimbulkan warna 

hitam) dan sifat terang (ditimbulkan warna putih). Hal ini menimbulkan 

adanya gelap terang pada permukaan benda yang disebut dengan value 

atau nilai gelap terang dan kecenderungan sifat warna yang terdapat 

dalam suatu desain dan mempunyai nilai. 

g. Warna 

Warna adalah kesan yang pertama kali ditangkap oleh mata. Dalam 

disain, warna difungsikan untuk membuat daya tarik tersendiri. 

Pemilihan kombinasi warna yang tepat akan memberi kesan yang 

menarik dan indah (Sri Widarwati, 1993:12). Warna adalah corak rupa 

seperti merah, biru, kuning dan sebagainya (Prapti Karomah, 

1990).Warna membuat segala sesuatu menjadi menarik dan indah. Oleh 

karena itu dalam berbagai bidang seni rupa, pakaian, hiasan, tata ruang, 

dan yang lain warna memiliki peranan penting (Wijiningsih, 1982: 6). 

Kehadiran unsur warna orang dapat terlihat dan melalui unsur warna 
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orang dapat mengungkapkan suasana hati atau watak benda yang 

dirancang (Atisah Sipahelut dan Petrussumadi, 1991: 29).  

Menurut Sri Widarwati (1993:12) warna dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa jenis yaitu :  

1) Warna Primer  

Warna primer adalah warna yang terdiri dari warna merah, 

kuning, dan biru yang belum mengalami pencampuran. 

2) Warna Sekunder  

Warna Sekunder adalah warna yang dihasilkan dari dua warna 

primer yang dicampur dengan jumlah yang sama. Misalnya biru 

dan kuning menjadi hijau, merah dan kuning menjadi jingga, 

merah dan biru menjadi ungu.  

3) Warna Penghubung  

Warna penghubung adalah warna yang dihasilkan dari dua warna 

sekunder yang dicampur dengan jumlah yang sama.  

4) Warna Asli  

Warna asli adalah warna primer dan sekunder yang belum 

dicampur warna putih atau hitam.  

5) Warna Panas dan Warna Dingin  

Yang termasuk dalam warna panas adalah warna merah, jingga, 

kuning dan kuning jingga. Sedangkan yang termasuk dalam 

warna dingin adalah hijau, biru muda, biru, biru ungu, dan ungu. 

Warna dingin akan kelihatan menjauh, lebih kecil, sehingga 

seseorang akan kelihatan lebih kecil dari keadaan sebenarnya. 

Sedangkan apabila menggunakan busana dengan warna panas 

mempunyai sifat mendorong, misalnya seseorang memakai 

warna merah akan kelihatan lebih besar dibandingkan dengan 

memakai baju biru dengan besar tubuh yang sama.  

h. Kombinasi Warna  

Warna kombinasi adalah perpaduan antara warna-warna yang terdapat 

di dalam lingkaran warna. Untuk menambah suatu desain menjadi lebih 
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indah, maka penggunaan warna tidak hanya satu macam saja namun 

dapat dikombinasikan menjadi beberapa warna. Menurut Ernawati 

(2008) kombinasi warna dapat dibagi menjadi enam yaitu : 

1) Kombinasi monokromatis atau kombinasi satu warna 

yaitu kombinasi satu warna dengan value yang berbeda. Misalnya 

merah muda dengan merah, hijau muda dengan hijau tua, dan lain 

– lain. 

2) Kombinasi analogus 

yaitu kombinasi warna yang berdekatan letaknya dalam lingkaran 

warna. Seperti merah dengan merah keorenan, hijau dengan biru 

kehijauan, dan lain – lain. 

3) Kombinasi warna komplementer 

yaitu kombinasi warna yang bertentangan letaknya dalam 

lingkaran warna, seperti merah dengan hijau, biru dengan orange 

dan kuning dengan ungu. 

4) Kombinasi warna split komplementer 

yaitu kombinasi warna yang terletak pada semua titik yang 

membentuk huruf Y pada lingkaran warna. Misalnya kuning 

dengan merah keunguan dan biru keunguan, Biru dengan merah 

keorenan dan kuning keorenan, dan lain-lain. 

5) Kombinasi warna double komplementer 

yaitu kombinasi sepasang warna yang berdampingan dengan 

sepasang komplementernya. Misalnya kuning orange dan biru 

ungu. 

6) Kombinasi warna segitiga 

yaitu kombinasi warna yang membentuk segitiga dalam lingkaran 

warna. Misalnya merah, kuning dan biru, orange. Hijau dan ungu. 

Kombinasi warna monokromatis dan kombinasi warna analogus 

di atas disebut kombinasi warna harmonis, sedangkan kombinasi 

warna komplementer, split komplementer, double komplementer 

dan segitiga disebut juga kombinasi warna kontras. 
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Adapun diagram warna menurut Brewster adalah sebagai berikut:  

a) Warna Primer  

Warna dasar yang tidak merupakan campuran dari warna-

warna lain. Warna yang termasuk golongan primer yaitu 

merah, biru, dan kuning.  

b) Warna Sekunder  

Merupakan pencampuran hasil warna primer dengan proporsi 

1:1 misalnya warna jingga hasil campuran warna merah 

dengan kuning, hijau adalah campuran biru dan kuning, dan 

ungun campuran dari biru dan merah.  

c) Warna Tersier  

Campuran salah satu warna primer dengan salah satu warna 

sekunder, misalnya warna jingga kekuningan didapat dari 

pencampuran warna kuning dan jingga.  

d) Warna Netral  

Hasil campuran ketiga warna dasar dalam proporsi 1:1:1. 

Warna ini sering muncul sebagai penyeimbang warna-warna 

kontras di alam. Biasanya hasil campuran yang tepat akan 

menuju hitam.  

e) Warna Panas dan Dingin  

Lingkaran warna aprimer hingga tersier bisa dikelompokkan 

menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok warna dan 

dingin. Warna panas dimuali dari kuning kehijauan hingga 

merah. Sementara warna dingin dimulai ungu kemerahan 

hingga hijau.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan 

warna sangat penting dalam busana karena warna mempunyai pengaruh 

sesuai atau tidak warna yang dipakai dalam busana. Warna dapat 

berfungsi untuk menyamarkan kekurangan ataupun menonjolkan 

kelebihan pada suatu desain.  
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2. Prinsip Desain 

      Prinsip-prinsip desain adalah suatu cara untuk menyusun unsur-unsur 

sehingga tercapai perpaduan yang memberi efek tertentu (Sri Widarwati, 

2000 : 15). Prinsip desain adalah suatu cara penggunaan dan 

pengombinasian unsur-unsur desain menurut prosedur-prosedur tertentu 

(Widjiningsih, 1982 : 9). Cara menggunakan dan mengkombinasikan unsur-

unsur dasar menurut produser atau penyusunan unsur-unsur sehingga 

tercapai perpaduan yang memberi dampak tertentu (Sadjiman Ebdi 

Sanyoto). 

Menurut uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip desain 

merupakan sebuah cara untuk mengkombinasikan unsur desain sesuai 

prosedur tertentu sehingga memberi perpaduan efek/dampak tertentu. Ada 

6 prinsip desain yaitu : 

a. Harmoni (keselarasan) 

Keselarasan adalah kesatuan diantara macam-macam unsur walaupun 

berbeda tetapi membuat tiap-tiap bagian itu tetap kelihatan bersatu (Sri 

Widarwati, 1993 : 15). Sedangkan menurut Widjiningsih (1982 : 10) 

keselarasan adalah suatu prinsip dalam seni yang menimbulkan kesan 

adanya kesatuan melalui pilihan dan susunan obyek serta ide-ide. 

Keselarasan dapat diwujudkan dalam garis, bentuk, warna dan tekstur. 

Kemudian menurut Ernawati (2008 : 211) harmoni adalah prinsip 

desain yang menimbulkan kesan adanya kesatuan melalui pemilihan 

dan susunan objek atau ide atas adanya keselarasan dan kesan 

kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam 

suatu benda, atau antara benda yang satu dengan benda lain yang 

dipadukan. 

Menurut uraian di atas keselarasan adalah kesatuan unsur sebuah disain 

yang melalui susunan obyek yang diterapkan dalam garis, bentuk, 

warna dan tekstur. Menurut Sri Widarwati (1993) adapun aspek-apsek 

dalam prinsip harmoni atau keselarasan adalah sebagai berikut: 
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1) Keselarasan dalam garis dan bentuk Keselarasan dalam garis dan 

bentuk misalnya bebe dengan kerah bulat begitu juga dengan 

sakunya juga berbentuk bulat pada bagian sudutnya. 

2) Keselarasan dalam tekstur Tekstur yang kasar tidak dikombinasikan 

dengan tekstur yang halus. Penerapan tekstur dalam desain juga 

harus serasi. Keselarasan dalam warna Penggunaan warna 

hendaknya tidak terlalu banyak agar tidajk terkesan ramai. Pedoman 

yang baik dalam pemberian warna dalam busana yakni tidak lebih 

dari 3 warna. 

b. Proporsi 

Proporsi adalah hubungan satu dengan yang lain dalam satu susunan 

(Widjiningsih, 1982: 13). Perbandingan digunakan untuk menampakkan 

lebih besar atau lebih kecil dan memberi kesan adanya hubungan satu 

dengan yang lainya yaitu busana dengan pemakainya (Sri Widarwati, 1993: 

17). Proporsi adalah prinsip tentang hubungan antara bagian desain secara 

menyeluruh (Sri Ardiati Kamil, 1986: 62). Proporsi adalah perbandingan 

antara bagian yang satu dengan bagian yang lain yang dipadukan (Ernawati, 

2008 : 211). Menurut beberapa pendapat di atas dapat ditaik kesimpulan 

bahwa proporsi adalah hubungan antara satu dengan yang lainya secara 

menyeluruh untuk menampakkan lebih besar kecilnya benda dalam susunan 

tertentu yang dipadukan guna mendapatkan keselarasan. Apabila dalam 

pembuatan busana, prinsip ini tidak diperhatikan maka busana yang 

diciptakan akan menjadi kurang menyenangkan. 

c. Balance (keseimbangan) 

Balance atau keseimbangan adalah hubungan yang menyenangkan antar 

bagianbagian dalam suatu desain sehingga menghasilkan susunan yang 

menarik. Keseimbangan ada 2 yaitu keseimbangan simetris (fomal) dan 

keseimbangan asimetris (informal) (Ernawati, 2008 : 212). Apabila 

penggunaan unsur elemen desain seperti garis, warna, bentuk dan lain-lain 

dalam suatu desain dapat memberikan rasa puas atau ”sreg” dihati (Sri 
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Ardiati Kamil, 1986: 63) Menurut Widjiningsih (1982: 15) keseimbangan 

dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 

1) keseimbangan formal adalah keseimbangan dari obyek bagian kiri 

sampai kanan, tenga atau pusat desain dengan jarak yang sama; 

2) keseimbangan informal adalah keseimbangan dari obyek yang tidak 

mempunyai perhatian yang obyek bagiannya tidak sama dan 

diletakkan pada jarak yang berbeda dari pusat; 

3) keseimbangan Abivious adalah keseimbangan dari obyek bagian kiri 

dan kana tidak serupa tetapi keduanya mempunyai daya tarik yang 

sama. Suatu keseimbangan dapat terwujud apabila penggunaan unsur-

unsur desain seperti garis, bentuk, warna dan yang lain dalam satu 

desain dapat memberi rasa puas (Widjiningsih, 1982: 15). 

Menurut penjelasan dari beberapa pendapat di atas keseimbangan adalah 

pengaturan unsur yang sesuai sehingga serasi dan selaras. 

d. Irama 

Irama adalah suatu pergerakan pandangan yang dapat mengalihkan 

pandangan mata dari suatu bagian ke bagian yang lain (Sri Widarwati,1993: 

17). Menurut Arifah A. Riyanto (2003: 57) irama yang merupakan suatu 

pergerakan yang teratur dari satu bagian kebagian yang lainnya. Sedangkan 

menurut Widjiningsih (1982: 17) dalam seni irama dapat diartikan sebagai 

suatu bentuk pergerakan dalam disain tersebut berirama. Kemudian menurut 

Ernawati (2008 : 212) Irama dalam desain dapat dirasakan melalui mata dan 

dapat menimbulkan kesan gerak gemulai yang menyambung dari bagian 

yang satu ke bagian yang lain pada suatu benda, sehingga akan membawa 

pandangan mata berpindah-pindah dari suatu bagian ke bagian lainnya. 

Menurut Ernawati (2008 : 212) ada beberapa cara yang dapat dilakukan 

untuk menghasilkan suatu irama, yaitu : 

1) Pengulangan bentuk secara teratur 

2) Perubahan atau peralihan ukuran 

3) Melalui pancaran atau radiasi 

4) Melalui pertentangan 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas bisa ditarik kesimpulan irama adalah 

suatu pergerakan yang teratur yang dapat mengalihkan pandangan mata dari 

satu bagian kebagian yang lainya. 

e. Aksen / Center Of Interest 

Aksen merupakan sesuatu yang pertama kali membawa mata pada hal yang 

penting dalam suatu rancangan atau yang sering disebut dengan center of 

interest / pusat perhatian(Ernawati, 2008 : 212). Disain busana harus 

mempunyai suatu bagian yang disebut lebih menarik dari bagian-bagian 

lainnya, dan ini disebut dengan perhatian (Sri Widarwati, 1993: 21). 

Menurut Widjiningsih (1982: 20) untuk menciptakan melalui penggunaan 

warna, garis, bentuk dan ukuran yang kontras serta pembarian hiasan. 

Sedangkan menurut Sri Ardiani Kamil (1986: 61) suatu bagian atau elemen 

seprti garis, warna , nilai gelap terang dan lain-lain yang terlihat bagus. 

Menurut Ernawati (2008, 212) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

saat membuat aksen yaitu : 

1) Apa yang akan di jadikan aksen 

2) Bagaimana menciptakan akse 

3) Berapa banyak aksen yang dibutuhkan 

4) Dimana aksen ditempatkan 

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan, bisa disimpulkan bahwa pusat 

perhatian adalah bagian busana yang lebih menraik dibandingkan bagian 

lainnya yang dapat berupa warna, garis, bentuk dan ukuran yang kontras 

serta dalam pemberian hiasan 

f. Unity atau kesatuan 

Unity atau kesatuan merupakan sesuatu yang memberikan kesan adanya 

keterpaduan tiap unsurnya (Ernawati, 2008 : 212). Kesatuan merupakan 

sesuatu yang dapat menunjang bagian yang lain yang akan memberikan 

sentuhan bahwa hal tersebut selaras dan tidak dapat dipisahkan. 

3. Teknik Penyajian Gambar 

      Menurut Sri Widarwati (1996: 72) dalam gambar atau membuat sketsa 

untuk menciptakan desain pakaian ada beberapa teknik penyajian. Teknik 



30 
 

penyajian gambar adalah teknik – teknik yang digunakan untuk 

menggambar atau membuat sketsa – sketsa untuk menciptakan desain 

busana.  

Tujuan dibuat teknik penyajian gambar adalah untuk menyajikan karya 

desainer pada masyarakat dengan tujuan tertentu misalnya sebagai promosi 

dan sebagainya. Manfaat untuk mempengaruhi agar konsumen tertarik 

dengan desain desain yang telah dibuat. Membuat teknik penyajian gambar 

sangat penting hal ini dikarenakan perlunya kita memahami teknik-teknik 

apa saja dalam menyajikan desain sehingga konsumen tertarik dengan 

desain yang kita buat. Berikut beberapa teknik penyajian gambar yaitu :  

a. Design Sketching ( Menggambar Sketsa)  

Maksud design Sketching atau menggambar Sketsa ialah untuk 

mengembangkan ide- ide dan menerapkannya pada kertas secepat 

mungkin. Design sketching adalah sama dengan menulis dengan 

tangan. Pada keduanya kita harus dapat mengembangkan style 

dengan cara kita sendiri. Gambar sketsa-sketsa ini harus jelas dan 

tidak dengan detail-detal yang tak berguna. Misalnya tangan, kaki, 

dan kepala tidak perlu digambar lengkap, hanya beberapa garis saja. 

Dengan jalan sketching ini, sang designer mengembangkan ide-

idenya dan menerapkan prinsip-prinsip design seperti bentuk, garis, 

pola, tekstur dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian diatas berikut cara membuat design sketching 

dalam teknik penyajian gambar :  

1) Gambar sketsa harus jelas 

2) Dapat dibuat langsung di atas kertas  

3) Sikap tubuh memperhatikan segi yang menarik dari desain  

4) Semua detail bagian busana (kerah, saku, hiasan)  

5) Pengembangan di gambar di atas kertas  

6) Sketsa tidak perlu dihapus 

7) Memilih desain yang di sukai.  
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b. Production Sketching ( Sketsa Produksi)  

Production Sketching (Sketsa Produksi) adalah suatu sketsa yang 

akan digunakan untuk tujuan produksi suatu busana. Production 

sketching dimaksudkan untuk membantu para pembuat pola dalam 

menjalankan tugasnya. Jadi seorang pembuat pola harus dapat 

membaca sketsa dan menganalisa dari sketsa desain yang ada. 

Berdasarkan uraian diatas berikut cara membuat production 

sketching dalam teknik penyajian gambar :  

1) Semua detail di gambar jelas dan di sertai keterangan yang 

lengkap 

2) Sikap/pose depan dan belakang, proporsi sebenarnya  

3) Hati-hati dengan panetapan bagian-bagian busana karena 

berkaitan dengan busana yang akan diproduksi  

4) Desain belakang harus ada  

5) Detail yang rumit digambar tersendiri 

6) Disain production sheet, yaitu keterangan tentang desain yang 

tidak dapat dijelaskan dengan gambar.  

c. Presentation Drawing (Penyajian Gambar)  

Presentation Drawing (Penyajian Gambar) adalah suatu sajian 

gambar ataukoleksi yang ditujukan pada pelanggan (buyer). Oleh 

karena itu dalam penyajian gambar dan pengaturannya (Lay Out) 

harus memperhatikan hal- hal berikut:  

1) Membuat sketsa desain dengan teliti pada kertas.  

2) Membuat sheet bagian belakang ( back view). Digambar di atas 

proporsi tubuh atau di gambar sebagai flat.  

3) Beri sedikit keterangan pada detail pakaian.  

4) Menempelkan contoh bahan pada sheet, jangan terlalu besar 

cukup 2,5 cm x 2,5 cm.  

Berdasarkan uraian diatas berikut cara membuat presentation 

drawing dalam teknik penyajian gambar :  

1) Membuat desain dengan teliti  
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2) Membuat sheet bagian belakang, di gambar pada posisi tubuh 

atau di gambar sebagian  

3) Diberi sedikit keterangan tentang detail pakaian  

4) Menempelkan contoh bahan pada sheet, jangan terlalu besar. 

5) Diselesaikan dengan pensil warna, cat air, cat poster sesuai 

dengan bahan yang digunakan  

d. Fashion Illustraion ( Ilustrasi Desain Busana) 

Fashion Ilustration (Ilustrasi Desain Busana) adalah suatu sajian 

gambarfashion yang dimaksudkan untuk tujuan proporsi suatu 

desain. Seorang fashionilustrator bertugas membuat sebuah ilustrasi 

untuk promosi suatu desain danbiasanya bekerja untuk sebuah 

majalah, koran, buku, dan lain- lain. Untuk fashion ilustration 

menggunakan proporsi 9 atau 10 kali tinggi kepala. Dalam hal ini 

kakidibuat lebih panjang.  

Berdasarkan uraian diatas berikut cara membuat fashion illustration 

dalam teknik penyajian gambar :  

1) Proporsi dibuat secara illustrasi  

2) Gambar dibuat seindah dan semenarik mungkin  

3) Diselesaikan dengan pensil warna, cat air atau cat poster  

e. Three Dimention Drawing ( Gambar Tiga Dimensi)  

Three Dimention Drawing (Gambar Tiga Dimensi) merupakan suatu 

sajiangambar yang menampilkan suatu desain busana dengan bahan 

yang sesungguhnya. Dibuat dalam tiga kenampakan (tiga dimensi). 

Gambar ini umumnya digunakan untuk mempromosikan bahan baru 

dari suatu industri kecil,biasanya berupa gambar proporsi tubuh 

dengan menghadap ke depan, luwes dan menarik.  

Berdasarkan uraian diatas berikut cara membuat three dimention 

drawing dalam teknik penyajian gambar :  

1) Menggambar busana di atas proporsi yang lengkap  

2) Menyelesaikan gambar  

3) Memotong pada bagian-bagian tertentu  
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4) Menggunting bahan ditambah kelebihannya  

E. Busana Cocktail Dress 

      Dalam pembuatan busana meliputi busana pesta, pola busana, bahan 

busana, teknologi busana dan hiasan busana. Berikut ini akan dijelaskan 

secara satu persatu sebagai berikut.  

1. Cocktail Dress 

Busana pesta cocktail pertamakali muncul di belahan bumi Amerika 

Serikat ketika pemerintah setempat mengeluarkan larangan keras 

mengkonsumsi alkohol dalam jumlah berlebih di tahun 1920-an. Hal 

inilah yang kemudian mendorong masyarakat setempat untuk 

menemukan cara agar tetap dapat mengonsumsi minuman beralkohol 

dengan menciptakan pesta di tempat yang lebih tertutup seperti rumah, 

bar dan tempat hiburan malam lainnya. Ide untuk menciptakan busana 

sesuai konsep acara yang diselenggarakan tersebut kemudian 

melahirkan cocktail dress yang memiliki detail tidak terlalu rumitndan 

jauh lebih indah dari pakaian sehari-hari. 

Saat ini model cocktail dress yang didesain tanpa lengan dengan 

panjang tidak lebih dari atas lutut. Lebih sering dikenakan pada saat 

acara pesta ulang tahun, pesta keluarga, pesta tahun baru bahkan 

sebagian orang menganggap busana ini masih layak digunakan pada 

acara pesta formal. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan cocktail dress merupakan 

dress yang maksimal mempunyai panjang rok maksimal dibatas lutut. 

Lebih sering dipakai dalam acara pesta ulang tahun, pesta keluarga, 

pesta tahun bahkan pesta formal. 

2. Pola Busana 

      Pola dasar adalah pola yang dibuat dengan menggunakan ukuran 

dan sistematika tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan pola 

busana adalah pola pengembangan dari pola dasar sesuai model yang 

diinginkan.  
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Menurut Widjiningsih (1994 : 1) pola terdiri dari beberapa bagian, yaitu 

pola badan (blus), lengan, kerah, rok, kulot, dan celana yang masih 

dapat diubah sesuai mode yang dikehendaki. Pada proses pembuatan 

pola sangat penting pengaruhnya untuk pembuatan busana. 

a. Pengambilan Ukuran  

Dalam proses pembuatan pola busana diperlukan banyak persiapan 

diantaranya adalah pengambilan ukuran. Berikut adalah beberapa 

ukuran yang diperlukan dan cara pengambilan ukuran yaitu : 

1) Lingkar badan I 

Dilingkarkan dibawah ketiak tidak melalui puncak dada 

2) Lingkar Badan II 

Diukur melingkar melalui ketiak melewati puncak dada 

3) Lingkar badan III 

Diukur melingkar melalui ketiak di bawah dada 

4) Lingkar pinggang 

Dilingkarkan pada pinggang terkecil. 

5) Lingkar panggul 

Dilingkarkan pada bagian panggul yang terbesar. 

6) Lingkar leher 

Diukur melingkar pada pangkal leher atau pada lekuk leher. 

7) Lingkar kerung lengan 

Diukur melingkar pada pangkal lengan melalui ketiak. 

8) Lebar muka 

Diukur mendatar di bagian muka pada pertengahan kerung lengan 

dari kiri kekanan. 

9) Lebar punggung 

Diukur mendatar di bagian belakang pada pertengahan kerung 

lengan dari kiri ke kanan. 

10) Tinggi dada 

Diukur dari pinggang keatas menuju puncak dada tertinggi. 

11) Tinggi panggul 
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Diukur dari pinggang sampai panggul terbesar. 

12) Tinggi duduk 

Diukur dari pinggang sampai bagian datar saat duduk pada 

bidang datar(kursi). 

13) Panjang muka 

Diukur dari lekuk leher sampai pinggang bagian muka. 

14) Panjang punggung 

Diukur dari tulang leher bagian belakang / tengkuk sampai 

pinggang bagian belakang. 

15) Panjang bahu 

Diukur dari bahu tertinggi sampai bahu terendah. 

16) Panjang lengan 

Diukur dari bahu terendah sampai panjang lengan yang 

dikehendaki dengan posisi lengan sedikit ditekuk. 

17) Lingkar pergelangan tangan 

Diukur melingkar pada pergelangan tangan. 

18) Panjang rok 

Diukur dari pinggang ke bawah hingga lantai atau panjang yang 

diinginkan. 

3. Metode atau Sistem Pembuatan Busana 

      Pola sangat penting artinya dalam pembuatan busana. Baik atau 

tidaknya busana yang dikenakan seseorang tergantung benar atau 

tidaknya dalam pembuatan pola busana. Kualitas pola sendiri 

dipengaruhi beberapa hal misalnya ketepatan pengambilan ukuran, 

kemampuan untuk menentukan garis – garis pola seperti kerung lengan, 

kerung leher, bentuk kerah dan lain – lain, ketelitian dalam memberikan 

tanda pola seperti bagian – bagian pola, tanda arah serat dan lain 

sebagainya. Menurut Tamimi (1982:133) mengemukakan pola 

merupakan jiplakan bentuk badan yang biasa dibuat dari kertas, yang 

nanti dipakai sebagai contoh untuk menggunting pakaian seseorang, 
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ciplakan bentuk badan ini disebut pola dasar. Terdapat dua teknik 

pembuatan pola diantaranya adalah : 

a. Pola teknik konstruksi 

Pola konstruksi adalah pola dasar yang dibuat berdasarkan ukuran 

badan pemakai, dan digambar dengan perhitungan secara 

matematika sesuai dengan sistem pola konstruksi masing-masing 

(Ernawati, 2008 : 246). Pembuatan pola konstruksi lebih rumit dari 

pada pola standar disamping itu juga memerlukan waktu yang lebih 

lama, tetapi hasilnya lebih baik dan sesuai dengan bentuk tubuh 

pemakai. Ada beberapa macam pola konstruksi antara lain : pola 

sistem Dressmaking, pola sistem So-en , pola sistem Charmant, pola 

sistem Aldrich, pola sistem Meyneke dan lain-lain sebagainya. 

b. Pola teknik drapping  

Menggambar pola dasar dengan teknik drapping adalah membuat 

pola sesuai dengan ukuran dan bentuk badan seorang model 

(Ernawati, 2008 : 255). Untuk mempermudah prosedur pembutan 

pola, model dapat diganti dengan dressform atau boneka jahit yang 

ukurannya sama atau mendekati ukuran model. Sebelum membuat 

pola dengan teknik drapping, terlebih dahulu dipersiapkan alat dan 

bahan yang diperlukan seperti : 

1) Dressform / boneka jahit 

2) Pita ukur / centimeter 

3) Jarum pentul 

4) Jarum tangan 

5) Penggaris 

6) Pensil dan kapur jahit 

7) Gunting kain 

8) Karbon jahit dan rader 

9) Tali kord 

10) Blaco / bahan dasar yang dipakai untuk mendrapping. 
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4. Teknologi Busana 

      Teknologi busana adalah suatu cara atau teknik pembuatan busana 

agar hasilnya menarik dan nyaman dipakai (Nanie Asri Yuli, 1993). 

Ada beberapa macam teknik dalam penjahitan busana , yaitu : 

a. Teknologi Penyambungan / Kampuh 

Menurut Nanie Asri Yulianti (1993), kampuh adalah kelebihan 

jahitan atau tambahan jahitan untuk menghubungkan dua bagian dari 

busana yang dijahit. Sedangkan menurut M.H Wancik (1992 : 76), 

kampuh adalah bagian pinggiran kain yang merupakan tempat untuk 

menggabungkan kain yang satu dengan yang lain, lalu dijahit sesuai 

dengan garis pola atau rader. Jadi dapat disimpulkan bahwa kampuh 

merupakan kelebuhan jahitan untuk menggabungkan dua bagian 

busana yang dijahit sesuai pola. Kampuh terdiri dari beberapa 

macam, yaitu : 

1) Kampuh buka 

Kampuh buka adalah kampuh yang dibuat dengan cara 

memadukan bagian baik dua lembar kain lalu dijahit dan bagian 

tepinya disetik kecil, disom atau dapat pula dirompok pada tepi 

kampuhnya tergantung jenis bahannya (M.H Wancik, 1992). 

Macam-macam kampuh menurut Nanie Asri Yulianti, (1993) 

terdiri dari : 

a) Kampuh buka diselesaikan dengan cara obras 

b) Kampuh buka diselesaikan dengan cara dijahit tepi 

c) Kampuh buka diselesaikan dengan cara dirompok 

d) Kampuh buka diselesaikan dengan gunting zig zag 

e) Kampuh buka diselesaikan dengan tusuk balut 

f) Kampuh buka diselesaikan dengan tusuk festoon 

2) Kampuh tutup 

Kampuh ini disebut kampuh tutup karena kelebihan jahitan dari 

dua bagian kain yang tidak terbuka tetapi menjadi satu. Macam –
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macam kampuh tutup menurut M. H. Wancik (1992) adalah 

sebagai berikut : 

a) Kampuh balik  

Kampuh balik adalah kampuh yang dibuat dengan 

memadukan bagian buruk dua lembar kain lalu dijahit pinggir 

sekali kira – kira 5 milimeter saja kemudian dibalik dan 

ditindas selebar 7 milimeter. 

b) Kampuh pipih 

Kampuh pipih adalah kampuh yang dibuat pertama – tama 

dengan cara melipat pinggiran 2 lembar kain, pinggir kain 

yang 1 dikelim hingga menutupi pinggiran yang lain dan 

dijahit tindas, kemudian sisa kain keliman direbahkan 

menutup lagi keliman yang bertiras yang telah dijahit, lalu 

dijahit tindas lagi hingga jahitan tindasnya kelihatan dua, tetapi 

disisi yang lainnya hanya terlihat satu tindasan. 

c) Kampuh perancis 

Kampuh perancis adalah kampuh yang dibuat dengan cara 

melipat pinggiran kain sekaligus menutup dua, lalu dijahit 

tindas 1 kali dengan hasil jadi kampuh adalah 7 – 8 milimeter. 

d) Kampuh sarung  

Kampuh sarung adalah kampuh yang dibuat dengan cara 

melipat pinggiran kain 1 lalu dijahit tindas diatas pinggiran 

kain 2, kemudian pinggiran kain 2 yang masih bertiras dikelim 

lalu dijahit tindas, jadi kedua pinggiran kain terlihat 2 tindasan 

jahitan. 

b. Teknologi Interfacing 

Interfacing adalah bahan yang dipergunakan untuk memberikan bentuk 

nampak rapi (Sicilia Sawitri, 1997).   

1) Interfacing (Lapisan dalam) yaitu sepotong bahan pembentuk 

biasanya dipotong sama serupa dengan lapisan singkap dan 

pemakainya (Goet Poespo, 2005 : 59). 
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2) Interfacing yang berperekat, cara merekatkannya dengan 

menggunakan setrika panas hingga menempel. Interfacing adalah 

bahan yang digunakan diantara pakaian dan lapisan singkap 

(facing). Kegunaan Interfacing adalah untuk memberikan 

kekuatan badan dan bentuk (Goet Poespo, 2005 : 11) Interfacing 

tidak berperekat, pada bagian buruk bahan diberi tusuk atau 

setikan penahan (pembantu). Interfacing adalah kain keras untuk 

bagian baju yang terlalu lemas jika dibuat tanpa bahan pelapis, 

misal seperti kerah, manset, belahan, dan lain – lain (M.H 

Wancik, 2000). Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa teknologi interfacing adalah teknik penambahan untuk 

bagian-bagian baju yang terlalu lemas. 

c. Teknologi Facing 

Facing sebagai penyelesaian bagian lapel kerah, lapisan lidah pada 

bagian muka dan sebagai hiasan jika menggunakan warna lain 

(kombinasi warna) dari busananya (Nannie Asri Yuliati, 1993). 

Sedangkan menurut Sicilia Sawitri (1997) Facing adalah lapisan yang 

tampak dari luar. 

d. Teknologi Interlining 

Interlining merupakan pelapis antara, yang membantu membentuk 

siluet pakaian. Interlining sering digunakan pada bagian-bagian 

pakaian seperti lingkar leher, kerah, belahan tengah muka, ujung bawah 

pakaian, bagian pundak pada jas, pinggang dan lain-lain (Ernawati, 

2008 : 183). Interlining banyak jenisnya, diantaranya ada yang 

mempunyai lem atau perekat dan ada yang tidak berperekat. Interlining 

yang mempunyai lem atau perekat biasanya ditempelkan dengan jalan 

disetrika pada bahan yang akan dilapisi. Begitu juga dengan 

ketebalannya. Interlining ini ada yang tebal seperti untuk pengeras 

kerah dan pengeras pinggang. Interlining yang relatif tipis dapat 

digunakan untuk melapisi belahan tengah muka, saku, deppun leher, 

kerah dan lain-lain. Ada dua jenis interlining yaitu : 
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1) Kain keras / turbines 

Jenis ini biasanya digunakan pada bagian kerah dan ban 

pinggang. 

2) Kain kapas / Fisilin 

Jenis ini biasanya digunakan untuk melapisi belahan, bagian 

tengah muka pada kemeja, lapisan rumah kancing, dan lain – 

lain. 

e. Teknologi Lining 

Lining merupakan bahan pelapis berupa kain yang melapisi bahan 

utama sebahagian maupun seluruhnya (Ernawati : 2008, 182). Bahan 

lining sering juga disebut dengan furing. Bahan lining yang sering 

dipakai diantaranya yaitu kain ero, kain abutai, kain saten, dan lain-lain. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan lining 

yaitu : 

1) Jenis bahan utama 

2) Warna bahan 

3) Sifat luntur dan susut kain 

4) Kesempatan pemakaian busana 

Apabila dalam pengerjaan suatu busana memperhatikan hal – hal 

tersebut maka hasil yang didapat akan maksimal. 

f. Teknologi Pengepresan 

Menurut (Sacilia Sawitri, 1997), pengepresan merupakan suatu cara 

agar kampuh – kampuh terlihat lebih rapi dan pipih. Pengepresan 

dilakukan setipa kali selesai menjahit dengan menggunakan setrika 

dengan suhuyang sesuai dengan bahan busananya. Ada tiga tingkatan 

dalam proses penyetrikaan atau pengepresan yaitu : sebelum 

pemotongan, sebelum penjahitan yang disebut under pressing. Kunci 

untuk memperoleh suatu “penampilan ahli” adalah menyetrika bahan 

setiap mulai menjahit kemudian disetrika lagi bilamana pakaian sudah 

selesai dijahit (Goet Poespo, 2005 : 21). 
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g. Penciptaan Busana Pesta Cocktail dengan Sumber Ide Tari Bidadari 

Teminang Anak 

Proses penciptaan sebuah busana pesta cocktail ini dimulai dari langkah 

pertama yaitu mendesain busana yang akan dituangkan dalam sketsa 

desain yang kemudian akan diwujudkan dalam karya yang nyata. 

Sesuai dengan tema gelar busana yang akan diselenggarakan yaitu 

“TROMGINE” dan melalui sumber yang diperoleh dari internet serta 

buku sehingga mendapat inspirasi sumber ide yang digunakan, dalam 

hal ini penyusun menjadikan Tari Bidadari Teminang Anak untuk 

dijadikan inspirasi sumber ide. 

Perwujudan sumber ide tersebut yaitu dengan membuat desain busana 

pesta cocktail berupa mini dress dengan peplum ber organdi panjang. 

Setelah semua informasi tentang sumber ide terkumpul maka dibuatlah 

desain dalam bentuk design sketchinng, presentation drawing, desain 

hiasan dan pelengkap busana. Design sketchinng digambar dengan 

proporsi yang baik tampak depan. Sedangkan presentation drawing 

dibuat dengan detail dan digambar bagian muka dan belakang sehingga 

lebih mudah untuk dibaca. Setelah itu, pada gambar diberi keterangan 

tentang detail pakaian serta menempelkan contoh bahan. 

Penciptaan busana pesta cocktail rancangan penyusun menerapkan 

unsur dan prinsip desain agar memperoleh keseimbangan sebuah 

busana yang serasi. Penerapan unsur – unsur dalam busana pesta 

cocktail  dengan sumber ide Tari Bidadari Teminang Anak yaitu : 

1) Unsur garis diterapkan pada busana yang terdapat pada garis 

princess. 

2) Unsur arah diterapkan pada bagian busananya menggunakan arah 

horizontal pada patchwork  pada bagian muka dan bagian belakang 

dan peplum.  

3) Unsur warna pada busana pesta cocktail ini menggunakan kombinasi 

warna komplemen yaitu perpaduan enam warna yang sangat 

bertentangan. Perpaduan warna yang digunakan dalam pembuatan 
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busana pesta cocktail ini adalah warna dominan kuning dan 

menggunakan 6 warna pada patchwork kuning, hijau, biru, hitam, 

silver, merah. Perpaduan warna pada busana ini bertujuan untuk 

memberikan kesan semangat, menyenangkan, gembira. 

4) Unsur tekstur pada busana pesta cocktail ini mempergunakan tekstur 

halus dan kaku pada bagian dress  dan melangsai pada bagian 

organdi. 

5) Unsur ukuran yang diterapkan dalam busana pesta cocktail ini 

adalah panjang gaun yang sampai pada tengah paha. 

6) Unsur nilai gelap terang dalam busana pesta malam ini terdiri dari 

sifat gelap yang terdapat pada patchwork. 

Penerapan prinsip – prinsip desain dalam pembuatan busana pesta cocktail ini 

yaitu: 

1) Prinsip harmoni terletak pada peplum dan patchwork. 

2) Prinsip proporsi dalam busana ini disesuaikan dengan model / peragawati 

yang akan mengenakan busana ini. Agar saat dikenakan memberikan efek 

anggun dan ceria. 

3) Hiasan yang dipasang dibuat meriah namun tidak berlebihan agar terlihat 

lebih proporsional. 

4) Prinsip balance/ keseimbangan yang digunakan pada busana pesta cocktail 

ini adalah keseimbangan simetris. 

5) Prinsip aksen / center of interest diaplikasikan dalam hiasan bentuk pada 

patchwork. 

Dengan menerapkan unsur dan prinsip desain diatas tersebut maka dihasilkan 

busana pesta cocktail dengan sumber ide Tari Bidadari Teminang Anak ini 

yang memiliki nuansa glamour namun tetap elegan dengan style feminin 

sporty. Desain tersebut diwujudkan dalam busana pesta dengan menggunakan 

teknik jahitan halus terutama pada bagian sisi dikampuh buka diselesaikan 

dengan teknik furing lekat. 
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5. Hiasan Busana 

      Saat ini hiasan sebagai pelengkap busana semakin bervariasi 

sehingga pemilihannya pun semakin beragam. Hiasan busana adalah 

bagian-bagian dalam bentuk struktur yang tujuannya untuk 

mempertinggi keindahan desain strukturnya (Chodiyah dan Wisri A 

Mamdy, 1982 : 4) Hiasan busana berfungsi untuk memperindah 

sehingga menambah nilai atau mutu suatu busana. Diperlukan ketelitian 

dan kecermatan didalam memilih dan memasang dan 

menempatkannya. 

Menurut Enny Zuhni Khayati (1998) hiasan busana banyak dan 

bervariasi, tetapi dilihat dari jenisnya adalah sebagai berikut :  

a. Hiasan dari benang berupa tusuk hias, sulaman, renda benang dan 

bordir.  

b. Hiasan dari kain berupa saku luar, klep, detail busana misalnya krah, 

trimming, manset dan lain-lain.  

c. Hiasan dari logam berupa kancing kain, ritsliting dan gesper.  

d. Hiasan dari kayu berupa kancing-kancing, manik-manik, dan bentuk 

alternatif yang lain.  

e. Hiasan dari plastik berupa gesper, kancing, ritsliting dan lain-lain. 

f. Hiasan dari bahan istimewa, yang tergolong dalam hiasan istimewa 

antara lain :  

1) Gim yaitu sejenis per yang sangat lembut berbentuk spiral dari 

logam berlapis warna emas atau perak.  

2) Ribbing yaitu sejenis bahan tricot (kaos) yang biasanya 

digunakan sebagai hiasan busana.  

3) Breading yaitu merupakan hiasan berupa tali menyerupai tali 

cord tetapi lebih padat.  

g. Hiasan prada yaitu rekayasa manusia untuk mendapatkan warna 

kuning keemasan atau putih keperakan pada proses pewarnaan atau 

pencelupan kain batik dan bahan tekstil.  
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h. Hiasan manik-manik yaitu merupakan butiran atau lempengan yang 

bagian tengahnya memiliki lubang kecil yang berguna untuk 

merekatkan barang atau kain yang akan dihiaskan. Jenis manik-

manik antara lain :  

1) Monte atau mutiara yaitu jenis manik-manik yang 

bentuknya dan ukurannya sangat bervariasi.  

2) Pasiran atau manik-manik yang bentuknya bulat kecil-kecil, 

agak pipih dan tengahnya berlubang.  

3) Payet atau ketep yaitu manik-manik yang bentuknya 

lempengan pipih bulat dan tengahnya berlubang, biasanya 

menggunakan variasi dengan bentuk pasiran atau mote yang 

paling kecil.  

4) Halon yaitu manik-manik yang bentuknya panjang 

menyerupai lidi dan di bagian tengahnya terdapat lubang 

kecil.  

5) Parel atau padi-padian yaitu manik-manik yang berbentuk 

seperti padi atau oval dan di bagian tengahnya terdapat 

lubang.  

6) Batu manikan yaitu manik-manik yang bentuknya 

menyerupai bebatuan, terbuat dari kaca atau plastik 

transparan atau batu-batu asli.  

7) Manik-manik bentuk bebas merupakan pengembangan 

bentuk-bentuk yang sudah ada kemudian pada bagian 

permukaannya di beri ukiran atau ornament yang bercorak 

etnis. 

Selain itu terdapat juga macam-macam renda hias. Menurut Enny 

Zuhni Khayati (1998) macam-macam renda hias adalah:  

1) Renda Pliess  

Renda dari kain sintetis, transparan dan berlipit-lipit. 

2) Beadings  
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Renda katun / sintetis, memiliki lubang-lubang yang 

jaraknya teratur dan dapat disisipi tali pita.  

3) Entredeux  

Renda tengah yang kedua sisinya simetris, dapat 

dipasangkan di antara dua helai kain. 

4) Guipure 

Renda yang lebar, dasar renda dari kain jala.  

5) Renda berjumbai  

Renda dari sintetis yang pada satu sisinya terdapat rumbai-

rumbai. 

Selain itu terdapat satu lagi hiasan busana berupa manipulation 

fabric atau manipulasi kain. Fabric Manipulation merupakan salah 

satu bentuk adaptasi dari teknik couture yang biasanya digunakan 

pada pakaian. Namun, kali ini kumpulan kain yang sudah dibentuk 

dan dimodifikasi sedemikian rupa ini disatukan menjadi satu kolase 

hiasan yang menarik. Contohnya adalah patchwork. 

Penggunaan hiasan busana yang tepat, dapat meningkatkan 

keharmonisan penampilan busana secara keseluruhan. Hal tersebut 

dapat dicapai dengan memilih desain yang tepat serta macam hiasan 

yang sesuai. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Hiasan 

busana selain berfungsi untuk memperindah juga dapat berfungsi 

untuk menambah nilai atau mutu suatu busana. 

6. Hiasan Busana Patchwork 

      Patchwork adalah kerajinan yang menggabungkan potongan-

potongan kain perca satu dengan yang lainnya dan memiliki motif atau 

warna yang berbeda-beda lalu menjadi suatu bentuk yang baru. 

Patchwork adalah seni tradisional yang berasal dari orang-orang Eropa 

yang pertamakali di temukan di Amerika Serikat, karena pada waktu itu 

kesulitan mendapatkan bahan tekstil, maka mereka memanfaatkan sisa-

sisa dari kain-kain yang rusak atau tidak terpakai lagi dengan 
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mengguntingnya lalu dijadikan bentuk yang dapat dimanfaatkan 

kembali.  

      Teknik patchwork lahir sekitar abad ke-4 di negara Mesir. Teknik 

ini digunakan pada awalnya karena pada zaman dahulu pernah ada 

pabrik kain di Mesir yang kehabisan kain untuk pembuatan sebuah 

layar kapal laut, sehingga para pekerja akhirnya memutuskan untuk 

menyambung beberapa kain lagi untuk membentuk layar kapal. Karena 

bila membeli kain yang baru lagi akan mengeluarkan biaya yang cukup 

besar, itu sebabnya mereka menggukan kain bekas yang berbeda-beda 

motifnya. Kain sambungan ini bisa dilihat pada kapal laut milik 

masyarakat Mesir di Thebes. 

Desain motif yang dapat digunakan pada teknik patchwork yaitu : 

1. Diamonds patchwork, merupakan bentuk belah ketupat yang 

disusun sedemikian rupa sehingga terbentuk motif permata. 

2. Shells patchwork, merupakan susunan bentuk kerang. 

3. Squares patchwork,  merupakan bentuk kotak-kotak yang satu 

dengan yang lainnya saling menyambung.  

4. Crazy patchwork, merupakan susunan dari bentuk-bentuk 

potongan motif kain yang tidak beraturan baik ukuran maupun 

warna. 

Berikut contoh bentuk dari desain motif patchwork diatas : 

a. Diamond patchwork 

    
Gambar 3. Diamond Patchwork 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-0JAT3r2TT4E/UuDPOVQR4iI/AAAAAAAAAA0/vHAJKoqHlwI/s1600/4.jpg


47 
 

b. Shells patchwork  

 

 
Gambar 3. Shells Patchwork 

c. Squares patchwork 

      
    Gambar 4. Squares Patchwork 

d. Crazy  patchwork 

                                    

 
Gambar 5. Crazy Patchwork 

Sumber : Ondori (tt: 5-6) 

 

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa penulis dalam karya busana 

pesta cocktail menggunakan teknik desain square patchwork, 

sebagaimana bentuk yang terdapat pada desain patchwork pada cocktail 

dress  merupakan bentuk kotak-kotak yang satu dengan yang lainnya 

saling menyambung dan menjadi satu kesatuan. 

 

F. Pergelaran Busana 

1. Pengertian pergelaran busana 

http://4.bp.blogspot.com/-0hQB4V3PsF0/UuDOiiK0q5I/AAAAAAAAAAs/3k4MRpBxbRE/s1600/2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-RFwOD0p9vp4/UuDPX19q2GI/AAAAAAAAAA8/yNU5FBiInaU/s1600/3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-oPIlD8sqDVo/UuDOYPN0GRI/AAAAAAAAAAk/5-LTdqdBCGQ/s1600/1.jpg
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      Menurut Sacilia Sawitri (1986 : 12) pergelaran busana adalah parade 

busana yang dikenakan oleh peragawati. Pergelaran adalah pameran mode 

yang asalnya ingin memamerkan ide-ide hasil rancangan para perancang 

mode busana (Sri Widarwati, 2000). 

      Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pergelaran busana 

adalah pameran atau parade busana yang dikenakan oleh peragawati untuk 

memamerkan hasil rancangan busana para peranang mode. Atau dapat pula 

diartikan sebagai salah satu usaha dalam bidang pemasaran busana, pencipta 

model mengemukakan gagasan – gagasan baru yang diharapkan dapat 

diterima oleh masyarakat.  

2. Tujuan Gelar Busana 

      Penyelenggaraan gelar busana mempunyai tujuan – tujuan tertentu 

diantaranya : 

a. Mempromosikan hasil karya busana dari seorang desainer untuk 

diperagakan oleh seorang peragawati. 

b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta seni untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

c. Sebagai sarana hiburan dalam acara selingan suatu pesta atau 

pertemuan. 

d. Sebagai sarana promosi hasil karya desainer ataupun produk 

tertentu dari industri atau perusahaan. 

Dalam penyelenggaraan gelar busana dapat dilakukan dengan 2 cara : 

a. Program Non Sponsor 

Gelar busana dengan Program Non Sponsor adalah penyelenggaraan 

Gelar Busana yang dilakukan oleh pihak penyelenggara tanpa kerja 

sama dengan pihak lain. Kelebihannya adalah pihak penyelenggara 

tidak terikat oleh pihak manapun sehingga penyelenggara dapat 

menentukan segala sesuatunya dengan bebas. 

b. Program Sponsor 
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Gelar Busana dengan Program Sponsor adalah penyelenggaraan gelar 

busana yang dilakukan oleh pihak penyelenggara bekerjasama dengan 

pihak sponsor, baik sponsor tunggal maupun sponsor bersama. 

Kelebihan gelar busana ini adalah pihak sponsor dapat ikut serta 

membantu dalam hal biaya penyelenggaraan gelar busana, dan 

mendapatkan kontra prestasi. Sedangkan pihak penyelenggara 

mendapatkan dana tambahan atau menerima segala bentuk bantuan 

yang diberikan oleh pihak sponsor. 

3. Sarana Pendukung 

a. Tata Letak Panggung 

Didalam buku yang disusun oleh Corinth, Fashion Showmanship 

(1970: 7), menyatakan ukuran panggung bervariasi baik didalam 

ukuran dan tinggi ketika memutuskan pada jenis panggung yang 

digunakan, perencana pertunjukan harus memperhatikan dua point 

yaitu adalah : 

1) Waktu bagi model untuk masuk ke area pertunjukan dari ruang ganti 

hingga pergantian tempat 

2) Tinggi, ukuran dan bentuk yang berkaitan dengan ruang dan 

visibilitas penonton. 

Panggung merupakan suatu ruang yang secara mendasar merupakan 

sarana penentu dalam mencapai tujuan dari sebuah pergelaran. Jenis 

dan tempat pergelaran merupakan salah satu hal penting (Soegeng 

Toekiyo,1990: 24). Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa panggung adalah tempat dalam pergelaran atau 

tempat untuk mempertunjukan sesuatu kepada penonton atau 

masyarakat. Menurut Sujawi Bastomi (1985: 5) menyatakan bahwa 

tempat dalam pergelaran atau panggung dibedakan menjadi tiga macam 

yaitu : 

 

1) Arena 
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Panggung arena adalah pertunjukan yang disajikan ditempat yang 

letaknya sama tinggi dengan penonton atau lebih rendah dari penonton. 

Penontonya melingkar atau duduk mengelilingi panggung sehingga 

penonton sangat dekat sekali dengan panggung dan model. Model dapat 

terlihat dari sisi maka penggunaan set dekorasi berupa bangunan 

tertutup, vertikal tidak diperbolehkan karena dapat menghalangi 

pandangan penonton. Bentuk panggungnya yang dikelilingi penonton 

maka penataan panggung dituntut kreatifitasnya untuk mewujudkan set 

dekorasi yang sesuai dengan tema. 

2) Panggung Tertutup (Proscenium) 

Panggung tertutup adalah tempat pertunjukan yang hanya dapat dilihat 

dari arah depan dan diberi dinding atau bingkai. Bingkai yang dipasangi 

dinding atau korden inilah yang memisahkan arah model dengan 

penonton yang menyaksikan pagelaran dari satu arah. Dengan 

pemisahaan ini maka pergantian tata panggung dapat dilakukan tanpa 

sepengetahuan penonton. 

3) Panggung Terbuka 

Panggung terbuka adalah tanpa pertunjukan tanpa dinding keliling. 

Berbagai variasi dapat digunakan untuk memproduksi pertunjukan 

ditempat terbuka misalnya di tanah lapang, beranda rumah, pendopo, 

tengah-tengah gedung, atau dapat diadakan disebuah tempat yang 

landai dimana penonton berada dibagian bawah tempat tersebut. 

Panggung merupakan area background dimana model atau peragawati 

keluar dan masuk. Catwalk sangat bervariasi menurut tinggi dan 

ukurannya, untuk menentukannya perlu mempertimbangkan : 

a) Pemilihan tempat untuk masuk ke area background dari ruang 

ganti (dressing area). 

b) Berjalan di catwalk sesuai rute. 

c) Tinggi, ukuran dan bentuk sangat berhubungan dengan jarak 

penglihatan dan pendengaran penonton. 
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Catwalk dibuat dalam berbagai bentuk, tetapi bentuk yang paling umum 

digunakan yaitu T, I, X, H, Y, U atau Z. 

b. Lighting 

Didalam pergelaran dan penataan panggung hal yang sangat penting dan 

harus diperhatikan yaitu penerangan atau tata cahaya (Lighting), 

pengertian dari lighting atau tata cahaya yaitu unsur atau tata artistik yang 

paling penting didalam pergelaran busana, tanpa adanya cahaya maka 

penonton tidak dapat menyaksikan apa-apa. Seorang penata cahaya perlu 

mempelajari pengetahuan dasar dan penguasaan tata cahaya. Pengetahuan 

dasar tersebut selanjutnya dapat diterapkan dan dikembangkan dalam 

penataan cahaya untuk kepentingan artistik dalam panggung. Berdasarkan 

pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa lighting adalah 

penguatan adegan dalam suatu pertunjukan atau pergelaran yang dapat 

diciptakan melalui daerah terang dan gelap secara dramatis. 

Fungsi dari lighting menurut Murgiyanto (1983:89) tata cahaya atau 

lighting memiliki fungsi antara lain yaitu sebagai: (a) penerang yaitu 

dalam pergelaran tata lighting memberikan penerangan secara menyeluruh 

dari area pergelaran maupun hanya memberi tekanan cahaya dan tidak 

secara menyeluruh yang disesuaikan secara dramatik; (b) penciptaan 

suasana hati atau jiwa yaitu dengan pengaturan cahaya diharapkan dapat 

menciptakan suasana termasuk ada perasaan atau efek kejiwaan yang 

diciptakan oleh model; (c) penguatan adegan yaitu menggunakan 

komposisi dengan cahaya sama dengan menggunakan cahaya sebagai 

elemen rancangan; (d) kualitas pencahayaan yaitu kualitas cahaya menjadi 

beberapa bagian penting dalam perencanaan tata cahaya, agar seluruh area 

pergelaran dapat tersorot dengan baik; (e) efek khusus dalam pementasan 

yaitu intensitas cahaya dapat diatur kekuatanya dapat memberikan nuansa 

tersendiri sesuai dengan tema pergelaran yaitu Tromgine. Didalam 

pencahayaan dalam pementasan dapat dibagi menjadi lima ,yaitu front 

light adalah cahaya dari depan panggung sehingga penonton dapat melihat 

wajah model dengan jelas. Over head adalah cahaya dari atas kepala yang 
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mengenai area panggung. Back light adalah cahaya dari belakang model 

agar model tidak telihat menempel pada background. Side light adalah 

cahaya dari samping kiri dan kanan. Cyclorama adalah cahaya dari atas 

dan lantai panggung yang memberikan efek suasana dan warna tata lampu 

dalam pergelaran adalah warna-warna primer  seperti merah, biru dan hijau 

dimana warna tersebut akan ditindih dan menghasilkan warna putih, 

didalam pergelaran ini mengambil suasana bersih putih dan modern 

international stage dengan warna putih sehingga dengan warna putih 

memberi kesan yang bersih. 

c. Background 

Selain lighting terdapat juga yang berpeengaruh di dalam suatu pergelaran 

misalnya saja background panggung , tujuanya background panggung 

adalah untuk meningkatkan produk yang ditampulkan baik dengan 

pengaturan mencolok empahasing barang dengan yang disajikan dan 

untuk menempatkan logo atau sponsor dan tema suatu pergelaran atau 

pertunjukan. 

Tujuan dari background adalah untuk menunjukkan tingkatan produk 

busana atau tema dari busana yang di gelarkan. Mungkin saja dihias 

dengan desainer, pedagang, atau beberapa bentuk dan logo sesuai dengan 

tema. 

d. Musik  

Musik juga sangat berpengaruh didalam suatu pertunjukan dan pergelaran 

tanpa musik pertunjukan tidak sempurna dan terkesan tidak hidup. Tujuan 

dari pemberian musik di dalam pergelaran atau pertunjukan Busana adalah 

sebagai berikut ini: (a) Untuk memperkuat jiwa atau seni yang ada didalam 

suatu busana; (b) suasana didalam suatu pertunjukan; (c) memberikan 

pertolongan pada model didalam mengatur langkahnya sesuai dengan 

tempo lagu; (d) memeriahkan acara pergelaran. 
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e. Ruang Ganti 

Ruang ganti harus besar sehingga cukup untuk menaruh rak baju, meja 

aksesoris, kursi, cermin, banyaknya model, dan beberapa orang yang 

berperan dalam pergelaran. 

f. Susunan tempat duduk 

1) Tempat duduk bioskop  

2) Tempat duduk meja 

3) Tempat duduk kombinasi 

g. Koreografer 

Koreografer adalah orang yang menata koreografi untuk mengatur 

jalannya acara,misalnya saja mengatur orang spaya tertib. Terutama dalam 

sebuah acara atau pergelaran. 

h. Penataan kursi penonton 

Pergelaran busana ini juga membutuhkan penataan kursi yang baik, 

sebagai tempat duduk penonton. Pembagian tempat duduk penonton 

berdasarkan kondisi ruangan serta jumlah orang yang diperkirakan akan 

hadir dalam pergelaran biasanya disamakan dengan jumlah tiket yang akan 

diedarkan. 

i. Penerima tamu 

Penerima tamu bisa juga disebut sebagai frontliner atau penyapa tamu. 

Biasanya orang yang dipilih untuk menjadi penerima tamu mempunyai 

kriteria ramah, sopan, bertanggung jawab, berdedikasi tinggi, mudah 

beradaptasi, sanggup bekerja dalam team. Penerima tamu biasanya ada 

dalam setiap acara pergelaran busana. 

j. Pembawa acara 

Membawa acara adalah proses berbicara dengan cara mengatur susunan 

atau jalannya acara agar acara tersebut bisa berjalan dengan baik dan 

tersusun sistematis. Keberhasilan suatu pergelaran busana salah satunya 

dapat dilihat dari seberapa bisa seorang pembawa acara meng-handle 

kondisi saat acara berlangsung, sehingga penonton dapat mengikuti acara 

pergelaran busana. 
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4. Tahap Pergelaran Busana 

      Menurut Arifah A. Riyanto (2003) gelar busana merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh desainer atau pengusaha untuk mempromosikan 

atau menunujukkan hasil produksinya kepada masyarakat. Dalam 

penyelenggaraan busana dapat dibagi menjadi tiga tahap : 

b. Tahap Persiapan 

1) Pembentukan panitia 

2) Penentuan tema 

3) Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan 

4) Penentuan anggaran 

c. Tahap Pelaksanaan 

1) Persiapan pengisi acara 

2) Persiapan perlengkapan 

3) Kesiapan keamanan 

4) Kesiapan Kru, seperti: Show Director, stage manager, sound 

engeener, lighttingmen dan seksi-seksi lainnya. 

d. Tahap evaluasi 

1) Evaluasi 

2) Pembuatan Laporan 

Dalam pergelaran busana tahapan perencanan sangatlah penting karena 

akan mempengaruhi kelancaran dalam pergelaran itu berlangsung. Oleh 

karena itu setiap tahapan yang berjalan harus sesuai tepat waktu dan 

pada saat pergelaran sudah digelar semua permasalahan sudah 

terkendali/ tidak ada masalah lagi. Pada tahap pelaksanaan ini 

merupakan saat diselenggarakannya pergelaran busana. Dalam tahap 

ini, juga dilihat dan diamati oleh banyak orang dari kerja tim 

kepanitiaan/EO(Event Organizer). Bila dalam tahap perencanaan 

semua sudah jelas dan sesuai dengan porsinya masing-masing maka 

sesibuk apapun tim kepanitiaan pasti bisa berjalan dengan baik dan 

profesional. Dalam tahap pasca produksi adalah tahapan 

pertangungjawaban (dalam hal ini penyelenggara/mahasiswa kepada 
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jurusan secara tertulis). Adapun hasil akhir dari pergelaran busana 

tersebut mulai dari hal yang baik dan buruk juga harus dilaporkan. 

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban tersebut tidak boleh 

ada kecurangan sedikitpun, harus sesuai dengan apa yang sudah 

dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa yang menjabat sebagai EO 

(Event Organzer)/ tim kepanitiaan. Dalam sebuah pergelaran busana, 

juga tidak boleh ketinggalan, yaitu Gladi Resik (GR) biasanya 

dilakukan satu hari atau beberapa jam sebelum pergelaran / acara 

dimulai. 

Meneruskan pendapat Ibnu Novel hafisz dikatakan ada bebarapa 

manfaat untuk yang diperoleh Gladi Resik (GR) ( 2007), yaitu: 

a) Dapat melihat gambaran detail acara yang akan dipertunjukkan 

b) Dapat melihat kekurangan- kekurangan yang yang masih terjadi dan 

masih memiliki waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki. 

c) Dapat mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam acar nanti, 

sehingga dapat melakukan pengurangan dan penambahan item 

acara. 

d) Sebagai sarana latihan, mencoba song system, panggung dan kinerja 

masing-masing seksi dalam sebuah tim. 

Meskipun Gladi Resik (GR) dalam teorinya terlihat mudah dan 

sederhana tetapi pada prakteknya, Gladi Resik (GR) harus tetap 

dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Termasuk dalam pengisian 

acara misalnya dalam mengontak MC (Master of Ceremony), penari, 

model dan lain-lain. Kita sebagai EO (Event Organizer) juga sebagai 

tim utama dalam pergelaran busana jangan hanya mengontrak mereka 

saja, tetapi mereka juga harus mengikuti semua jadwal Gladi Resik 

(GR).  

5. Kepanitiaan pergelaran 

      Menurut Sri Ardianti Kamil (1986;2) panitia pergelaran terdiri dari 

ketua, wakil ketua, sekretaris dan humas, bendahara, announcer, 

penanggung jawab peragawati dan ruang rias, penanggung jawab 
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ruangan. Adapun tugas dari masing – masing panitia adalah sebagai 

berikut : 

a. Ketua panitia yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap 

keseluruhan penyelenggaraan pergelaran busana. 

b. Wakil ketua yaitu orang yang membantu ketua dalam 

penyelenggaraan gelar busana. 

c. Sekretaris dan humas yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap 

semua undangan, surat menyurat dan segala sesuatunya. 

d. Bendahara yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap 

pengeluaran dan pemasukan biaya dalam penyelenggaraan gelar 

busana. 

e. Announcer yaitu orang yang bertanggung jawab atas acara gelar 

busana termasuk sebagai Master of Ceremony. 

f. Penanggung jawab peragawati dan ruang rias yaitu orang yang 

mengurus segala hal yang berhubungan dengan peragawati. 

g. Penanggung jawab ruangan yaitu orang yang mengurus dan 

bertanggung jawab terhadap teknisi penyelenggaraan gelar busana 

seperti lighting, sond system, dokumentasi dan lain – lain. 

Dalam pergelaran busana yang diselenggarakan oleh mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Teknik Busana dan Teknik Busana Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta ini masuk dalam kategori pergelaran busana 

program sponsor. Hal in dapat diamati dari banyaknya kerja sama dengan 

pihak – pihak lain baik yang bersangkutan langsung dengan acara maupun 

tidak langsung (pendukung). Pergelaran busana dengan tema “TROMGINE” 

ini membentuk panitia dengan jumlah yang cukup banyak dan terbagi dalam 

banyak sie antara lain :

a.    Ketua I, II, III 

b. Sekretaris I, II, III 

c. Bendahara I, II, III 

d. Sie Sponsor 

e. Sie Perlengkapan 

f. Sie Keamanan 

g. Sie Konsumsi 
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h. Sie Dekorasi 

i. Sie Model 

j. Sie Publikasi 

k. Sie Humas 

l. Sie Dokumentasi 

m. Sie Booklet 

n. Sie Juri 

o. Sie Make Up 

p. Sie Acara

 

Pembentukan panitia tersebut bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan 

meringankan tugas dalam penyelenggaraan pergelaran busana 2019.
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