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BAB II 

DASAR PENCIPTAAN KARYA 

A. Tema Penciptaan 

Langkah awal yang harus diambil dalam merancang busana adalah 

menentukan keseluruhan tema. Tema tersebut akan sangat mempengaruhi bentuk, 

siluet, warna dari busana yang akan diciptakan. Bahan yang digunakan untuk 

sebuah tema busana dapat diambil dari berbagai hal dan dari berbagai aspek 

kehidupan, baik tentang alam, benda mati, benda hidup atau peristiwa-peristiwa 

penting yang tengah terjadi dengan maksud dan tujuan tertentu.   

Penciptaan tema merupakan hal terpenting dalam menciptakan sebuah karya, 

karena tema akan sangat mempengaruhi bentuk, siluet, warna, dan busana yang 

diciptakan. Untuk dapat menciptakan sebuah tema pergelaran, maka perlu 

dilakukan sebuah pengkajian mengenal trend fashion yang sedang berlangsung 

pada tahun ini. 

Menurut Ensiklopedi Sastra Indonesia (2004:803) tema adalah gagasan ide 

pokok, atau pokok persoalan yang menjadi dasar cerita. Menurut Kamus Istilah 

Pengetahuan Populer (1986:263) tema adalah persoalan atau buah pikiran yang 

diuraikan dalam suatu karangan, isi dari suatu ciptaan. Tema dapat dijabarkan 

dalam beberapa topik. Stanton dan Jenny C (via Nurgiantoro, 2002:67) berpendapat 

bahwa tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Sedangkan menurut 

Keraf (2002:107) tema ialah suatu amanat utama yang disampaikan oleh penulis 

melalui karangan. Menurut Ensiklopedi Sastra Indonesia, pengertian tema adalah 

setiap gagasan, ide pokok, atau pun pokok persoalan yang digunakan sebagai 
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dasar/landasan pembuatan cerita. Aminuddin (1987:91) menyatakan bahwa tema 

ialah ide yang mendasari suatu cerita berperan juga sebagai pangkal tolak 

pengarang dalam memapaparkan karya fiksi yang diciptakanya.   

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tema adalah  

pandangan hidup mengenai gagasan utama suatu karya yang juga sebagai bakal 

tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptanya. 

Fungsi sebuah tema adalah memberi masukan bagi elemen struktural lain, 

seperti plot, tokoh, dan latar. Fungsi tema yang terpenting dalam karya sastra adalah 

menjadi elemen penyatu terakhir keseluruhan cerita. Artinya, pengarang 

menciptakan dan membentuk plot, membawa tokoh menjadi hidup, baik secara ada 

atau tidak, tersurat maupun tersirat, pada dasarnya merupakan perilaku yang 

dituntun oleh tema yang dipilih dan telah mengarahkannya. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tema memiliki  fungsi 

untuk menyatukan keseluruhan cerita, dimana sebuah karya akan menjadi satu 

kesatuan dengan adanya tema.Tema yang diterapkan dalam pergelaran busana ini 

termasuk kedalam tema sosial, dimana para desainer mencetak sebuah karya 

inovasi busna terbaru yang mengacu pada buramnya batas antara baik dan buruk, 

yang mana bertujuan untuk menampilkan sebuah karya busana sehingga dapat 

menimbulkan persepsi manusia bahwa karya tersebut menggunakan kecanggihan 

teknologi tinggi, namun karya busana tersebut merupakan hasil dari inovasi dan 

kreativitas yang diperoleh berdasarkan perhitungan yang tepat dan pemikiran 

mendalam salah satunya dengan menciptakan manipulating fabric sehingga 
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menampilkan berbagai macam karya busana dengan teksur, detail yang beraneka 

ragam. 

 

B. Trend 

1. Pengertian Trend 

Trend merupakan suatu metode analisis yang ditunjukkan untuk melakukan 

suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Sedangkan menurut Sri 

Widarwati (1996:22) Trend adalah kecenderungan akan suatu gaya busana tertentu. 

Proses riset untuk menentukan trend fashion melibatkan pengamatan terhadap pola 

pikir, gaya hidup masyarakat, khususnya di kota-kota besar dunia yang dipengaruhi 

oleh banyak faktor. Bukan semata-mata meneliti perubahan dalam elemen desain, 

namun terlebih meneliti perubahan pola pikir masyarakat yang dipengaruhi aspek 

sosial, politik, ekonomi hingga kemajuan teknologi. Respon terhadap elemen-

elemen ini kemudian di ungkapkan dalam satu kesatuan tema dan baru 

diterjemahkan dalam berbagai tawaran desain.   

Menurut buku Trend Forecasting 2019-2020 dengan mengangkat tema 

Singularity yang terkait perubahan zaman , yakni gambaran suatu keadaan yang 

mengindikasikan beragam pergeseran teknologi dan sikap-sikap yang 

menyertainya, dan gambaran masa depan yang masih diraba. Dalam konsep 

Singularity terdapat unsur pertanyaan, kekhawatiran, optimis, serta harapan akan 

apa yang terjadi di masa depan. 

Tema Singularity diturunkan dalam empat trend utama, yaitu Exuberant, Neo 

Medival, Svarga, dan Cortex.  
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1. Exuberant 

Exuberant terkait sikap positif dan antusias dalam memandang kecerdasan 

intelektual (AI) sekaligus perasaan santai  karena sudah menyentuh keseharian 

kehidupan. AI menjangkau semua lapisan, baik tua maupun muda, di Barat maupun 

di Timur. Orang muda Asia dengan peradaban baratnya (PAN ASIA), juga kaum 

manula yang terbentuknya ikut larut dalam memanfaatkan AI (FLOURISING 

GREY) Berbagai konsep unser experience  juga semakin mengasyikkan bagi kedua 

kalangan yang dapat terpaut dua generasi atau lebih tersebut. Dilatarbelakangi oleh 

subkultur Asia-Amerika yang tengah melanda dunia. Antusiasme energy yang 

dinamis, menyenangkan, kreatif, namun juga tetap menjaga keseimbangan, santai, 

dan berkesan nerdy mempengaruhi modest fashion, terutama pada styling, warna, 

dan penerapan motif grafis. Tema ini menunjukkan keceriaan dan optimisme lewat 

permainan warna yang colourful dengan unsur seni urban atau futuristik dan 

perpaduan gaya sporty yang santai dengan gaya formal yang cenderung feminin. 

Exuberant dibagi menjadi 3 tema yaitu :  

a. Posh Nerds 

Posh Nerds 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 

Kata Kunci : Weird, sporty, nerdy, cute, friendly shape, baggy 

b. Urban Caricature  

Urban Caricature mengambil seni urban dan gaya pop punk yang kental. Street 

graphic dan parodi karikatur yang diterapkan pada bentukan. Baik motif maupun 
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siluet ini menciptakan kesan quirky, snob, dan aktif. Gaya Urban masyarakat 

perkotaan  yang dinamis, fleksibel,  aktif, ramah, imut, dan kreatif melahirkan 

penerapan unsur karikatur pada suasana desain yang berkesan unik, dreamy, dan 

disertai warna-warna dengan tekstur bergaya pop dan ceria. Gaya tersebut muncul 

dari paduan unsur barat dan timur; kultural dan modernis  yang dinamis. Furnitur 

pun berkesan plastis dan dinamis. Komposisi karikatur ruangan dapat diaplikasikan 

pada karya seni di dinding, wallpaper, mural, pola karpet, dan unsur interior lainya.  

Kata Kunci : Snob, quirky, parody, street graphic, active, pop punk 

Warna : Cinereous (coklat keabu-abuan), Chartreuse (kuning), Black (Hitam), 

Chartreuse (kuning), Bronze (coklat pudar), Red (merah), Blue (biru).  

c. New Age Zen 

New Age Zen (zen generasi baru) bentuk tradisional Asia yang dipadu dengan 

minimalis kontemporer memberi kesan tenang dan modern. Di bandingkan kedua 

subtema sebelumnya yang memakai warna-warna terang subtema ini memakai deep 

colorful. 

Kata Kunci : Asian touch, minimal, street, zen calm, modern, deep colorful. 

2. Neo Medieval  

Mengusung unsur romantisme abad pertengahan yang mencerminkan sikap 

khawatir akan kemungkinan di masa depan yang memicu timbulnya “benteng 

pertahanan”. Pandangan ini membangkitkan romantisme dalam sejarah, di mana 

tema abad pertengahan menyatu dengan kemajuan teknologi. Secara visual, tema 

ini memunculkan kesan gaya khas pejuang futuristik, kuat, tegas, dan elegan 

dengan palet warna yang netral dan membumi. 
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a. The Futurist 

The Futurist memakai gaya romantic elegan yag kental dengan penggunaan 

teknologi terkini pada teknik potongannya maupun materialnya sehingga berkesan 

clean, sleek, dan kontemporer. 

Kata Kunci : Romantic, cleen, sleek, contemporary, HiTech, Elegant 

b. Armoury 

Armoury memiliki gaya yang paling maskulin yang berkesan kolosal dan 

combatant. Siluetnya pun structural dan tegas sehingga mengesankan keberanian 

para pasukan di garis pertahanan depan. 

Kata Kunci : Masculine, colossal, structure, hard, bravery, combatant. 

c. Dystopian Fortress 

Dystopian Fortress menggambarkan sisi kegelapan dan kehidupan antargalaksi. 

Kesan rusty dan lusuh dari para peziarah dan survivor yang bertempat pada benteng 

kerajaan tersebut diinterpretasikan lewat penggunaan teknik drapery dan kesan 

unfinished. 

Kata Kunci : Rusty, pigrim, obsolete, fort, survival, kingdom. 

3. Svarga  

Melihat sisi kemanusiaan dari kecerdasan buatan, yaitu jembatan dari beragam 

perbedaan tampilan untuk menjadi satu harmoni. Keterbukaan ini menciptakan 

multikulturasi. Konsep desain dalam tema ini memperlihatkan tabrak corak yang 

tetap memperhatikan keseimbangan antara satu dengan yang lain. 
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a. Couture Boho 

Couture Boho mencampurkan elemen kultural yang mewah dan esklusif, kaya 

akan detail, serta bergaya burgeolse yang elegan. Subtema ini mengusung kekayaan 

tradisional yang dibuat dengan keahlian yang tinggi. 

Kata Kunci : Elegant, rich, details, traditional, burgeolse, couture. 

b. Upskill Craft 

Upskill Craft 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. 

Kata kunci : Craft, indigenous, soft, woven, down to earth, eclectic. 

c. Festive Fiesta 

Festive Fiesta merupakan bentuk perayaan atas bersatunya umat manusia 

Pattern blocking dengan motif multi budaya yang eksentrik dan eksotis dipadu ke 

dalam sebuah basic shapepieces untuk menghasilkan gaya boho yang lebih 

kontemporer. 

Kata Kunci : Pattern blocking, multi culture, basic shape, eccentric, exotic 

4. 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. 

Inovasi material dengan bantuan teknologi mewarnai tema ini, termasuk bentuk 
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abstrak terstruktur, tidak terduga, fleksibel, dan dinamis dalam siluet maupun 

tekstur. 

a. Fractaluscious 

Fractaluscious 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. 

Kata Kunci : unexpected, dynamic, fractal, organic, growing, lithe. 

b. Lucid 

Lucid lebih bermain pada kesan translucen dan tembus pandang pada material 

yang dipakai sehingga lebih mengesankan minimalis, sleek, vivid, dan clean. 

Kata Kunci : Translucent, transparent, sleek, minimalist, vivid, clean. 

c. Glitch 

Glitch justru lebih menekankan pada tekstur ataupun motif ombre maupun nyaris 

abstrak dengan noise dan grairy yang memberi kesan tidak beraturan dan bengkok. 

Kata Kunci : Noise, grainy, irregularity, crooked, almost-abstract, ombre. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Trend Singularity 

merupakan penggambaran perubahan zaman , yakni gambaran suatu keadaan yang 

mengindikasikan beragam pergeseran teknologi dan sikap-sikap yang 

menyertainya, dan gambaran masa depan yang masih diraba. Busana pesta malam 

yang penulis ciptakan berdasarkan tema exuberant dan sub tema urban caricature. 
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C. Sumber Ide 

1. Pengertian Sumber Ide 

Sumber ide  adalah sesuatu sumber yang dapat merangsang lahirnya suatu 

kreasi (Widjiningsih, 1983), sedangkan menurut Sri Widarwati (2000:58) sumber 

ide adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dijadikan sumber informasi 

oleh desainer untuk menciptakan desain-desain yang baru. Berdasarkan pendapat 

tersebut dapat disimpilkan bahwa sumber ide adalah sesuatu yang dapat dijadikan 

sumber atau informasi dalam menciptakan/membuat suatu desain. 

2. Penggolongan Sumber Ide 

Menurut Sri Widarwati (1996:58), secara garis besar sumber ide dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 

a. Sumber ide dari penduduk dunia atau pakaian daerah penduduk di 

Indonesia, seperti kebaya Jawa, Kimono Jepang, pakaian penduduk Cina, 

dan lain-lain. 

b. Sumber ide dari benda-benda alam, seperti bentuk dan warna dari tumbuh-

tumbuhan, binatang, gelombang laut, bentuk awan, dan bentuk benda 

geometris. 

c. Sumber ide dari peristiwa-peristiwa penting Nasional maupun 

Internasional, seperti PON, Olimpiade, Sea Games, ataupun Proklamasi 

Kemerdekaan RI 17 Agustus dan lain-lain. 

Dari pengertian dan penggolongan sumber ide di atas maka penyusun akan 

mengambil sumber ide yaitu tokoh punakawan dalam pewayangan “Semar” dari 

Yogyakarta yang akan diterapkan pada busana pesta malam yang diciptakan. 



 

19 
 

Penyusun akan mengambil bentuk dari sumber ide tersebut dan warna dari trend 

stories. 

3. Sumber Ide Semar 

Dalam menerapkan sumber ide tidak perlu untuk mengambil keseluruhan 

dalam sumber ide tersebut, tetapi dapat diambil pada bagian-bagian tertentu yang 

menjadi ciri khas atau keistimewaan dalam sumber ide tersebut. Musalnya 

kekhususan atau keistimewaan dari sumber ide tersebut. Menurut Sri Widarwati 

(1996:59) hal yang dapat dijadikan sumber ide tersebut antara lain: 

a. Ciri khusus dari sumber ide misalnya kimono Jepang, dimana ciri 

khususnya terletak pada lengan dan leher 

b. Warna dari sumber ide misalnya bunga matahari yang berwarna kuning 

c. Bentuk atau siluet dari sumber ide, misalnya sayap burung merak 

d. Tekstur dari sumber ide misalnya pakaian wanita Bangkok bahannya 

terbuat dari sutera.                                 

Berikut merupakan penerapan ciri khas sumber ide tokoh punakawan dalam 

pewayangan “Semar” dalam penciptaan desain busana di antaranya: 

a. Mengambil ciri khas dari wajah  “Semar” yang dalam penokohannya 

dalam pewayangan tidak ada yang menyamainya.   

b. Mengambil ciri khas batik yang digunakan oleh Semar. 

c. Mengambil ciri khas anting lombok yang digunakan Semar yang 

kemudian di jadikan motif dalam busana ini. 
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Berdasarkan pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

mengambil bagian-bagian tertentu yang menjadi ciri khas dan keistimewaan dari 

sumber ide yang akan dipakai, seorang desainer dalam mencipta suatu busana 

kreasi baru. Dalam busana pesta ini, penulis mengambil sumber ide dari 

peninggalan sejarah Indonesia yaitu Tokoh Punakawan dalam Pewayangan 

‘Semar’. 

Pemilihan sumber ide yang perancang pilih dalam menciptakan busana pesta 

malam dengan tema “Tromgine” adalah Tokoh Punakawan Dalam Pewayangan 

“Semar”. Semar adalah penjelmaan Bathara Ismaya yang turun ke madyapada 

untuk menjadi pamong satria agung. Para satria yang berbudi luhur tentu akan 

mendapat bimbingan langsung dari Kyai Semar, yang sudah tidak samar terhadap 

segala mobah mosiking jagad raya. Begitu populernya tokoh Semar dalam 

Gambar 1. Semar 

(Sumber : pinterest.com) 
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pewayangan, banyak tokoh pemuka negeri ini yang mengidentifikasikan dirinya 

sebagai Semar yang dianggap mempunyai kebijakan dan kebajikan.  

Ketika berada di alam kahyangan Semar sangat dihormati, disegani dan 

diperhitungkan pendapatnya oleh para dewa. Bahkan Bathara Guru sebagai raja 

dewa sekalipun, terhadap Semar tidaklah berani sembarangan. Setiap kali Bathara 

Guru melakukan kesalahan yang menyimpang dari prosedur wewenangnya, yang 

mampu mengingatkan dan meluruskan jalan hidupnya hanyalah Semar. Tokoh 

wayang lain jarang yang berani mengingatkan apalagi melawan. Juga permaisuri 

Bathara Guru yakni Bathari Durga, hanya Semarlah yang mampu 

mengendalikannnya. Meskipun di kahyangan Semar tidak memiliki posisi dan 

jabatan apapun, tetapi berkat pengalaman, kedalaman ilmu, dan kepatuhannya 

dengan hukum, dan keteguhannya terhadap nilai kebijaksanaan, Semar berwibawa 

dan di hadapan para dewa yang terkenal mempunyai kekuasaan dan kesaktian yang 

sangat luar biasa.  

Di dunia Marcapada pun Semar selalu menjadi pamong, pendamping dan 

penasehat para raja serta satria luhur. Prabu Kresna, raja Dwarawati yang dianggap 

kondang akan kecerdikan dan kebijaksanaan itu terhadap Semar juga berlaku sangat 

santun. Saran-saran Semar mesti menjadi bahan pertimbangan dalam setiap 

pengambilan keputusan penting. Juga para Pandawa, Semar dianggapnya sebagai 

kamus hidup dan pelita yang mampu menerangi sewaktu dirundung kegelapan. 

Maka dari itu, sudah amat wajar bila ada yang menyebut Semar sebagai kawula 

pinandhita (kawula yang dianggap sebagai pendheta). 
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Mistik Jawa pada tokoh Semar dapat kita temukan adanya kesadaran orang 

Jawa, bahwa mereka mempunyai ketergantungan pada yang memberi pengayoman. 

Semar adalah penjamin adanya keselarasan harmonis alam semesta. Laku tapa dan 

semadi bilamana dikaitkan dengan Semar akan terjadi suatu pengurangan tekanan, 

demikian pula kekuatan-kekuatan ghaib yang bagaimana pun hebatnya. Dengan 

demikian dalam dunia mistik Jawa kita menemukan dua jalan untuk melindungi diri 

dari ancaman kekuatan-kekuatan magis dan adikodrati. Pertama adalah pencarian 

yang dilakukan sendiri untuk mendapatkan kesaktian, sedang yang kedua adalah di 

bawah pengayoman  Sang Panakawan Agung Kyai Semar. Secara implisit tokoh 

Semar yang memberi pengayoman itu mempunyai arti ilahi.  

Bagi orang yang sedang dalam usaha untuk kemajuan mistiknya tentu akan 

membutuhkan seorang guru dan guru itu ada pada diri Semar. Dan bagi golongan 

kebatinan (mistik), agar tidak tersesat haruslah di bawah pengayoman ilahi atau 

guru. Tingkat-tingkat atau jalan panjang yang harus ditempuh oleh   manusia yang 

sedang berusaha menuju ke hadirat ilahi ada 5 (lima) jalan yaitu: Pertama: syariat 

atau sembah raga, Kedua: tarekat atau sembah kalbu, Ketiga : hakikat atau sembah 

jiwa, keempat : makrifat atau sembah rasa, dan kalau keempat tingkat itu sudah 

dilaksanakan dengan sempurna maka sampailah ke tingkat kelima,  yaitu tingkat 

mahabbah atau cinta suci (asmarasanta). Ini semua sudah merupakan laku batin. 

Kehidupan kita sehari-hari yang dilambangkan oleh Semar  adalah kesadaran 

kita paling dalam (sejati), yang orang Jawa mengatakan rasa eling. Rasa eling inilah 

yang memimpin kita, yang melindungi kita dari godaan dan bencana. Rasa eling 

atau kesadaran yang paling dalam adalah Semar, pemimpin yang ada pada diri kita 
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masing-masing. Tokoh Punakawan diciptakan oleh para pujangga Jawa sebagai 

sarana untuk menyampaikan kebijaksanaan hidup. Pertunjukan bayang-bayang di 

Jawa yang kemudian disebut wayang adalah ciptaan asli orang Indonesia di Jawa. 

Demikian pula dengan tokoh Semar bukan merupakan imitasi dari India, adalah 

berdasarkan kata-kata yang terdapat pada prasasti-prasasati ataupun karya-karya 

sastra kuno seperti : abanyol, haringgit, hanabanwal atau pukana ringgit. Juga 

dalam kitab Pararaton terdapat kalimat …lamun hawayang banyol sira gasak 

ketawang. Jadi nyata bahwa kata-kata wayang dan banyol sudah ada sebelum 

zaman Majapahit (Hazeu, 1897: 16).  

Para tokoh punakawan tersebut sangat kuno dan tidak dapat diterangkan artinya, 

bahkan penggambaran boneka-boneka wayangnya pun mempunyai tipe yang 

sangat berlainan dengan penggambaran di India. Semar beserta anak-anaknya 

selain sebagai pamong juga sebagai penasehat dan pelindung bagi keturunan satria 

Pandawa, bahkan sanggup terbang ke kahyangan tempat para dewa bertahta. 

Setelah Hazeu dapat mempertahankan tesisnya, maka sarjana-sarjana Barat lainnya 

antara lain : Van Stein Callenfels, W.H. Rassers, Pigeaud dan Kats bersepakat serta 

bersependapat bahwa Semar benar-benar ciptaan asli orang India (Jawa) dan bukan 

berasal atau imitasi dari  India, meskipun kemudian timbul polemik dan pendapat-

pendapat yang berlainan atau simpang siur, bahkan membingungkan, namun 

akhirnya menjadi suatu tokoh kesayangan mitologis religius Nusantara dan 

merupakan suatu konsepsi yang mempunyai nilai filsafat keagamaan cukup 

menarik untuk diperhatikan dan dipelajari secara seksama. 
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Semar adalah punakawan yang misterius, selain sebagai pamong juga sebagai 

pengayom. Semar atau Juru Dyah Prasanta pertama kali dikenal dari Kitab 

Gathutkaca Sraya, karangan Empu Panuluh sebagai seorang abdi yang bertugas 

menghibur bendara. Kemudian tokoh Semar dikembangkan oleh seniman 

pendukungnya menjadi begitu beragam hingga menjadi sebuah mitos. Misalnya ada 

saja masyarakat Banyumas dan sekitarnya yang menganggap Semar masih hidup 

dan bertahta di Gunung Srandil. Mereka percaya dan ngalap berkah dari Kyai 

Semar. 

4. Pengembangan Sumber Ide 

Menciptakan mode suatu busana yang baru didasarkan pada sumber benda-

benda yang ada di museum menurut Morning yang dikutip oleh Kamil (1986: 30), 

ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu : 

a. Membuat busana asli dengan bahan tekstil masa kini dan disebarkan ke pasaran 

menurut musim yang sesuai dengan busana yang diciptakan. 

Gambar 2. Semar 
(Sumber : pinterest.com) 
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b. Mengambil ide dari salah satu bagian yang dan diperbaharui sesuai yang 

sedang in pada saat ini. Misalnya : lengan, garis leher busana pesta, dan 

sebagian dari pengembangan potongan busana. 

c. Mempelajari sejarah dari busana yang bersangkutan dan menikmati keindahan 

dari busana tersebut. Setelah itu detail-detail yang pasti dilupakan 

dikembangkan kembali. Kemudian mulai dengan menciptakan koleksi baru 

tanpa meniru model aslinya. 

Sedangkan menurut Dharsono Sony Kartika (2004) terciptanya suatu karya 

melewati proses yang panjang. Salah satu proses didalam penciptaan yang tersebut 

adalah proses desain. Proses desain adalah proses dimana seorang creator mampu 

mengolah, membuat, dan menggayakan berbagai wujud bentuk ataupun obyek. Ada 

beberapa teknik mengubah atau mengolah wujud penciptaan karya, yaitu : 

a. Stilasi  

Stilasi adalah perubahan bentuk untuk mencapai bentuk keindahan dengan 

menggayakan objek yang digambar. Stilasi merupakan cara untuk menggambarkan 

sumber ide dengan cara menggambar suatu objek yang dimasukkan kedalam suatu 

desain tetapi tidak merubah karakter atau bentuknya, misal menggunakan objek 

sumber ide busana Cina yang diambil adalah bentuk kerahnya. 

b. Distorsi  

Distorsi merupakan penggambaran bentuk yang menekankan pada pencapaian 

karakter, dengan cara menyangatkan wujud-wujud tertentu pada bentuk atau objek 

yang digambar. Dapat dijelaskan bahwa distorsi adalah perubahan bentuk termasuk 
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suara dengan menonjolkan karakteristik sehingga mendapatkan bentuk yang sesuai 

dengan konsep estetika seniman. 

c. Transformasi 

Transformasi adalah penggambaran bentuk yang menekankan pada pencapaian 

karakter dengan memindahkan (trans) wujud atau figur dari obyek lain ke obyek 

yang digambarkan. Contoh: penggambaran manusia berkepala binatang atau 

sebaliknya. 

d. Deformasi  

Deformasi adalah penggambaran bentuk yang menekankan pada interpretasi 

karakter, dengan cara mengubah bentuk objek dengan cara menggambarkan objek 

tersebut dengan hanya sebagian yang dianggap mewakili, atau pengambilan unsur 

tertentu yang mewakili karakter hasil interpretasi yang bersifat sangat hakiki. 

e. Metamorfosis  

Metamorfosis yaitu perubahan dari sumber ide yang benar-benar mengubah 

bentuk namun tetap pada tema yang sama dan memiliki dari ciri atau karakter dari 

benda yang dijadikan sumber ide, atau lebih tepatnya mengubah bentuk dari sumber 

ide. 

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan suatu ide 

yang dituangkan dalam mencipta busana dapat melalui beberapa teknik seperti 

stilasi, distorsi, transformasi, deformasi, dan metamorphosis. Apapun teknik 

pengembangan yang digunakan sumber ide yang akan dituangkan ke dalam desain 

busana harus jelas.  
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D. Desain Busana 

“Desain adalah suatu rancangan atau gambaran suatu objek atau benda yang 

dibuat berdasarkan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur” (Sri Widarwati, 

1993:2). “Disain adalah suatu rancangan gambar yang nantinya akan dilaksanakan 

dengan tujuan tertentu yang berupa susunan garis, bentuk, warna, dan tekstur” 

(Widjiningsih, 1982:1). Bidang busana desain dihasilkan melalui proses pemikiran, 

pertimbangan, perhitungan, serta trend yang dapat diwujudkan dalam bentuk 

gambar diatas bidang datar.  

Pembuatan suatu desain busana perlu memperhatikan penyusunan unsur dan 

prinsip desain. Dalam membuat desain diperlukan bahan-bahan yang sesuai dengan 

desain yang akan dibuat. Bahan-bahan tersebut yang dinamakan unsur-unsur 

desain. Agar desain yang di buat menjadi menarik dan indah maka diperlukan cara 

penyusunan unsur-unsur tersebut. Cara penyusuanan inilah yang dinamakan 

prinsip-prinsip desain.  Menjadi seorang desainer yang baik tidak cukup hanya 

mengetahui unsur dan prinsip desain, tetapi juga harus mengetahui berbagai macam 

bagian-bagian busana dan pelengkap busana agar dapat memilih dan menerapkan 

kedalam busana dengan baik. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa disain merupakan rancangan seseorang/desainer yang dibuat berdasarkan 

unsur-unsur dan prinsip-prinsip desain. 

1. Unsur dan Prinsip Desain 

a. Unsur  

Unsur disain merupakan unsur – unsur yang digunakan untuk mewujudkan 

sebuah desain sehingga orang dapat membaca disain tersebut. Unsur-unsur desain 
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adalah unsur – unsur yang dapat dilihat secara langsung atau biasa disebut unsur 

visual (Afif Ghurub Bestari, 2008:417). Sedangkan menurut Sri Widarwati 

(2000:7) unsur-unsur busana adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk 

menyusun suatu rancangan . unsur tersebut selalu ada dalam setiap desain sejak 

zaman dahulu hingga kini, tetapi bentuk dan variasinya selalu berubah – ubah sesuai 

dengan hal – hal yang disukai oleh masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa unsur berperan penting dalam membuat suatu rancangan 

desain/karya desain sehingga dapat tercipta dan dimengerti oleh orang lain yang 

diterapkan dalam rancangan busana. Berikut ini merupakan unsur-unsur desain: 

1. Garis 

Menurut Prapti Karomah dan Sicilia Sawitri (1988: 35) garis adalah himpunan 

atau kumpulan titik-titik yang ditarik dari titik saru ke titik lain, sesuai dengan arah 

dan tujuannya. Sedangkan menurut Sri Widarwati (2000 : 7) garis merupakan unsur 

yang paling tua yang digunakan manusia dalam mengungkapkan perasaan atau 

emosi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa garis merupakan 

kumpulan titik-titik yang terbentuk dengan cara menggoreskan sesuai arah yang 

diinginkan diatas permukaan benda alam maupun buatan untuk mengungkapkan 

perasaan dan emosi seseorang. Adapun sifat-sifat garis menurut Ernawati 

(2008:202) adalah sebagai berikut : 

a) Sifat Garis Lurus 

Garis lurus mempunyai sifat kaku dan memberi kesan kokoh, sungguh – sungguh 

dan keras, namun dengan adanya arah sifat garis dapat berubah seperti: (1) Garis 

lurus tegak memberikan kesan keluhuran (2) garis lurus mendatar memberikan 
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kesan tenang (3) garis lurus miring/diagonal merupakan  kombinasi dan sifat (4) 

garis vertical dan horizontal yang mempunyai sifat lebih hidup (dinamis). 

b) Sifat Garis Lengkung 

Garis Lengkung memberi kesan luwes, kadang-kadang bersifat riang dan gembira. 

Dalam bidang busana garis mempunyai fungsi : (1) membatasi bentuk struktur atau 

siluet. (2) membagi bentuk struktur ke dalam bagian – bagian pakaian untuk 

menentukan model pakaian. (3) memberikan arah dan pergerakan model untuk 

menutupi kekurangan bentuk tubuh, seperti garis princess, garis empire, dan lain-

lain. 

2) Arah  

Segala benda maupun busana memiliki arah yang dapat dilihat dan dirasakan 

misalnya, arah mendatar, tegak lurus, dan miring. Seorang perancang juga 

memanfaatkan arah dalam merancang benda dengan tujuan dan maksud tertentu. 

Contohnya apabila dalam menggambar desain busana unsur arah pada motif kain 

dapat digunakan untuk mengubah penampilan dan bentuk tubuh pemakai (Afif 

Ghurub Bestari, 2011:12). Menurut Sri Widarwati (2000:8) setiap garis mempunyai 

arah yaitu: 

a) Mendatar (horizontal) 

b) Tegak lurus (vertical) dan 

c) Miring ke Kiri dan Miring ke Kanan (diagonal) 

Semua arah memiliki makna yang berbeda bagi si pengamat. Dalam penjelasan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa, arah merupakan unsur yang digunakan untuk 
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desain dalam bidang busana dan setiap masing-masing arah dapat mempengaruhi 

penampilan dan tubuh model. 

3) Bentuk 

Bentuk merupakan hasil yang dapat dilihat secara nyata, berikut pengertian 

bentuk menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut: Menurut Afif Ghurub 

Bestari (2011:12) Bentuk adalah hasil hubungan dari beberapa garis yang 

menghasilkan area atau bidang dua dimensi (Shape). Garis-garis yang di tempatkan 

dalam sebuah silhoutte atau suatu outline dari suatu desain membelah ruang itu 

menjadi bermacam-macam bentuk (Sri Ardiati Kamil, 1986:75). Dalam uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu outline  dari suatu bidang atau 

area yang bentuknya dapat bermacam-macam. 

4) Ukuran 

Ukuran merupakan salah satu unsur yang sangat mempengaruhi desain busana 

atau benda lainnya. Unsur-unsur yang dipergunakan dalam suatu desain hendaklah 

diatur ukurannya dengan baik agar desain tersebut memunculkan keseimbangan 

dan keserasian. Apabila ukurannya tidak seimbang, desain yang dihasilkan akan 

terlihat kurang bagus atau kurang indah (Afif Ghurub Bestari, 2011:13). Menurut 

Prapti Karomah dan Sicilia Sawitri (1988:53) ukuran di dalam busana terdapat pada 

ukuran bagian-bagian busana, misalnya ukuran lengan, ukuran kerah, ukuran rok, 

ukuran saku, ukuran manset dll. Dapat disimpulkan bahwa ukuran merupakan unsur 

yang sangat berpengaruh dalam mendesain busana. Karena pada bagian-bagian 

tertentu seperti lengan, kerah, rok, saku, manset dll membutuhkan ukuran yang 

tepat dan sesuai dengan ukuran si pemakai agar terlihat seimbang dan rapi. 
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5) Tekstur 

Menurut Sri Widarwati (2000 : 14) tekstur adalah sifat  permukaan dari suatu 

benda yang dapat dilihat dan dirasakan. Sedangkan menurut Ernawati (2008 : 2014) 

tekstur merupakan keadaan permukaan suatu benda atau kesan yang timbul dari apa 

yang terlihat pada permukaan benda. Tekstur dapat diketahui dengan cara melihat 

atau meraba. Melihat akan tampak pemukaan suatu benda misalnya berkilau, 

bercahaya, kusam, tembus terang, kaku, lemas, dan lain-lain. Sedangkan dengan 

meraba akan diketahui apakah permukaan suatu benda kasar, halus, tipis, tebal 

ataupun licin. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

tekstur merupakan permukaan suatu benda berupa permukaan dari sebuah garis, 

bidang, maupun bentuk yang dapat dilihat dan dirasakan. Dalam membuat busana 

pesta untuk pemilihan bahan busana tidak terbatas, sesuai dengan keinginan model. 

Dalam pemilihan tekstur bahan yang tepat juga dapat mempengaruhi penampilan 

seseorang. Misal, dengan menggunakan bahan yang mempunyai tekstur berkilau 

dan bahan yang transparan akan memberikan kesan menggemukkan, sehingga 

untuk penggunaan bahan berkilau dan transparan sangat dianjurkan untuk 

seseorang yang mempunyai tubuh kurus. 

6) Value (nada gelap terang) 

Menurut Afif Ghurub Bestari, (2011:14), yang dimaksud dengan value adalah 

nilai gelap terang.Semua benda kasat mata hanya dapat terlihat karena adanya 

cahaya, baik cahaya alam maupun cahaya buatan. Apabila suatu benda diamati, 

akan terlihat bahwa bagian-bagian permukaan benda tidak seluruhnya diterpa oleh 

cahaya. Ada bagian yang terang dan ada bagian yang gelap. Keadaan ini yang 
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menimbulkan adanya nilai atau kadar gelap dan terang pada permukaan benda. 

Nilai atau kadar gelap dan terang ini disebut dengan istilah value. Sedangkan 

menurut Sri Widarwati, (2000:12).Value (nilai) atau disebut juga nilai gelap terang 

yaitu sifat warna yang menunjukkan apakah warna mengandung hitam dan putih 

(Sri Widarwati, 2000:12). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

value/gelap terang adalah suatu sifat warna yang menunjukkan  tingkatan dari 

sebuah warna dari warna tergelap  (mengandung hitam) sampai terang 

(mengandung putih). Dalam penerapan gelap terang sebuah busana dapat dilihat 

pada pemilihan warna bahan. 

7) Warna 

Warna termasuk unsur yang sangat menonjol. Dengan adanya warna, suatu 

benda dapat dilihat keindahannya. Selain itu, warna juga dapat mengungkapkan 

suasana perasaan desainer atau karakter gambar busana yang di rancang. Warna 

dapat menunjukkan sifat, karakter, dan citra yang berbeda-beda (Afif Ghurup 

Bestari, 2011:14). Sedangkan menurut Sri Widarwati (2000:12), warna memiliki 

daya tarik tersendiri. Meskipun busana telah memiliki garis desain yang baik tetapi 

pemilihan warnanya tidak tepat, maka akan tampak tidak serasi. Pemilihan 

kombinasi warna yang tepat akan memberikan kesan yang menarik. Dapat 

disimpulkan bahwa warna ialah  ungkapan suasana hati dari seorang 

perancang/desainer busana yang di tuangkan dalam rancangan busananya 

(pemilihan dari warna bahan) melalui warna. Menurut Sri Widarwati (1993: 12-14) 

ada beberapa hal yang berhubungan dengan warna yang harus diketahui, antara 

lain:  
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a). Warna Primer  

Warna primer terdiri dari warna merah, kuning, dan warna biru yang belum 

mengalami pencampuran  

b). Warna Sekunder  

Warna yang dihasilkan dari pencampuran warna primer dalam jumlah atau takaran 

yang sama. Misalnya biru dengan kuning akan menghasilkan warna hijau, merah 

dengan kuning akan menghasilkan warna jingga, merah dengan biru akan 

menghasilakan warna ungu. 

c). Warna Penghubung  

Warna yang dihasilkan apabila dua warna sekunder di campur dalam jumlah atau 

takaran yang sama.  

d). Warna Asli   

Warna primer dan warna sekunder yang belum di campur dengan hitam dan putih.  

e) Warna Panas dan Warna Dingin  

Yang termasuk kedalam warna panas adalah warna merah, jingga, kuning jingga 

dan kuning. Sedsngkan warna dingin adalah warna hijau, biru hijau, biru ungu dan 

ungu. 

f). Kombinasi Warna  

Terdapat beberapa istilah untuk kombinasi warna, yaitu :  

1) Kombinasi warna analogus, yaitu perpaduan dua warna yang letaknya 

berdekatan dengan lingkaran warna, contoh : kuning dengan hijau, biru 

dengan biru ungu, merah dengan merah jingga dan lain-lain.  
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2) Warna monochromatic, yaitu perpaduan dari satu warna tetapi berbeda 

tingkatan, contoh  biru tua dengan biru muda, merah tua dengan   merah muda. 

3) Kombinasi warna komplemen (pelengkap), yaitu terdiri dari dua warna yang 

letaknya bersebrangan di dalam lingkar warna, contoh : biru dengan jingga, 

ungu dengan kuning, hijau dengan merah.  

4) Kombinasi warna segitiga , yaitu terdiri dari  tiga warna yang jaraknya sama 

di dalam lingkaran warna, contoh : merah, biru, dan kuning. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan warna 

pada busana  merupakan peranan yang sangat penting, karena warna mempunyai 

banyak pengaruh terhadap pemakai dan orang lain yang melihat. 

b. Prinsip-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. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip desain 

merupakan cara untuk mengkombinasikan, menggubahkan, dan  menyusun unsur-

unsur desain dengan prosedur tertentu sehingga dapat memberikan efek-efek 

tertentu. Oleh sebab itu, dalam menciptakan desain busana yang indah, prinsip 

desain sangat perlu diterapkan pada desain busana tersebut. Adapun prinsip-prinsip 

desain sebagai berikut: 
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a. Keselarasan (Harmoni) 

Menurut Widjiningsih (1982 : 10) keselarasan adalah suatu prinsip dalam seni 

yang menimbulkan kesan adanya kesatuan melalui pilihan dan susunan obyek serta 

ide-ide. Sedangkan menurut (Sri Widarwati, 1993 : 15) Keselarasan adalah 

kesatuan diantara macam-macam unsur walaupun berbeda tetapi membuat tiap-tiap 

bagian itu tetap kelihatan bersatu. Menurut uraian di atas keselarasan adalah 

kesatuan unsur sebuah desain 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: 

a) 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.  

b) Keselarasan dalam tekstur 

Tekstur yang kasar tidak dikombinasikan dengan tekstur yang halus. 

Penerapan tekstur dalam desain juga harus serasi.  

c) Keselarasan dalam warna  

Penggunaan warna hendaknya tidak terlalu banyak agar tidak terkesan 

ramai. Pedoman yang baik dalam pemberian warna dalam busana yakni 

tidak lebih dari 3 warna. 

d) Proporsi/Perbandingan 

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 
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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).  Sedangkan menurut Prapti Karomah 

(1990) perbandingan adalah bagaimana cara menempati satu unsur dengan 

unsur yang lainnya dalam perbandingan dan perasaan serta  menambah 

kesan tampak indah. 

e) Irama 

Menurut Sri Widarwati (1993) irama adalah pergerakan yang dapat 

mengalihkan pandangan mata dari suatu bagian kebagian yang lain. 

Sedangkan menurut Choddiyah dan Mamdy (1982: 31) irama dalam 

desain dapat diartikan sebagai suatu bentuk pergerakan yang dapat 

mengalihkan pandangan mata dari satu bagian ke bagian lain. Pergerakan 

yang berirama dapat diadakan dengan cara pengulangan sesuatu secara 

teratur atau berselingan sehingga tidak membosankan. Dari pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa irama merupakan pergerakan teratur 

yang dapat menimbul kesan selaras dalam mengalihkan pandangan dari 

suatu bagian ke bagian yang lain.  

f) Keseimbangan/Balance 

Keseimbangan atau balance  adalah pengaturan unsur-unsur desain secara 

baik sehingga serasi dan selaras pada pemakaianya (Widjiningsih, 1982: 
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19). Menurut Widjiningsih (1982: 15-16) keseimbangan dapat di bagi 

menjadi tiga yaitu :  

a) Keseimbangan formal  (bisimetris), yaitu apabila obyek dari bagian kiri 

dan kanan garis tengah atau pusat suatu desain adalah sama jaraknya.  

b) Keseimbangan in formal (occult), yaitu beberapa obyek yang tidak 

serupa atau tidak memiliki jumlah perhatian sama dan letaknya pada 

jarak yang berbeda dari pusat. 

c) Keseimbangan obvicus, yaitu jika obyek bagian kiri dan bagian kanan  

tidak serupa tapi keduanya mempunyai daya tarik yang sama.  

Keseimbangan bertujuan memberikan ketenangan dan kestabilan 

pada suatu desain. Pengaruh ketenangann dapat dicapai dengan 

mengelompokan bentuk, warna, dan garis yang dapat menimbulkan 

perhatian yang sama antara kanan dan kiri.   

g)  Aksen (Pusat Perhatian)   

Pusat perhatian merupakan busana yang menarik di banding bagian-bagian 

yang lain (Sri Widarwati, 1993). Sedangkan menurut Coddiyah dan 

Momdy (1982: 34) sebuah desain busana harus mempunyai suatu bagian 

yang lebih menarik dari bagian-bagian lainnya. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pusat perhatian adalah bagian yang 

lebih menarik dari bagian yang lainya dan dapat menimbulkan kesatuan 

yang terpadu. 

 

 



 

38 
 

h) Unity (kesatuan) 

Unity atau kesatuan merupakan sesuatu yang memberikan kesan adanya 

keterpaduan tiap unsurnya (Ernawati, 2008 : 212). Jadi dapat disimpulkan 

Unity atau kesatuan merupakan sesuatu yang memberikan kesan adanya 

keterpaduan tiap unsurnya. Hal ini tergantung pada bagian mana suatu 

bagian menunjang bagian yang lain secara selaras sehingga terlihat seperti 

sebuah benda yang utuh tidak terpisah-pisah. Misalnya leher berbentuk 

bulat diberi kerah yang berbentuk bulat pula dan begitu juga sebaliknya. 

Dalam proses menciptakan busana pesta malam ini menerapkan unsur 

desain garis lengkung, horizontal, dan diagonal. Unsur tekstur halus dan berkilau, 

dan unsur ukuran longdress yang memberikan kesan elegan pada gaun, serta 

prinsip desain keimbangan asimetris, prinsip irama yang diterpakan pada hiasan 

textile painting, point of interest yang diterapkan pada bagian depan longdress. 

1. Teknik Penyajian Gambar 

  Teknik penyajian gambar adalah cara yang digunakan oleh desainer untuk 

menunjukan karya-karyanya pada konsumen sesuai dengan tujuan yang berbeda-

beda (Sri Widarwati, 1996). Dalam mennggambar atau membuat sketsa-sketsa 

untuk mencipta disain pakaian  terdapat beberapa teknik penyajian (Sri Widarwati, 

1996: 72-79), yaitu : 

1) Design Sketching (Menggambar Sketsa)  

 Design Sketching (Menggambar Sketsa) adalah untuk mengembangkan ide – ide 

dan menerapkannya pada kertas secepat mungkin atau secara spontan. Dalam 
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design sketching ini kita harus dapat mengembangkan style dengan cara kita sendiri. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan design sketching adalah:  

1). Gambar sketsa harus jelas  

2). Dapat di buat langsung di atas kertas  

3). Sikap (pose) lebih bervariasi, memperlihatkan segi-segi yang menarik 

4). Semua gambar detail busana di gambar seperti lengan, kerah, saku, hiasan 

dan lain-lain  

5). Penggambaran dikerjakan di atas sheet yang sama,  namun memungkinkan 

untuk adanya perubahan siluet atau variasi pada detail-detail lain. 

6). Jangan menghapus apabila timbul ide baru. 

7). Memilih desain yang di sukai. 

2) 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. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam production sketching adalah :  

1) Semua detail digambar lengkap disertai dengan keterangan-keterangan. 

2) Sikap atau pose kedepan dan kebelakang dengan proporsi yang sebenarnya. 

3) Hati-hati dalam penempatan kup, saku, dan kancing, karena berhubungan 

dengan busana yang akan di buat.  

4). Desain bagian belakang harus ada.  

5). Apabila ada detail yang rumit harus di gambar tersendiri. 
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6). Harus disertai keterangan tentang desain yang tidak dapat dijelaskan dengan 

gambar atau perlu suatu production sheet. 

3) Presentation Drawing (Penyajian Gambar)  

Presentation Drawing (Penyajian Gambar) adalah suatu sajian gambar atau 

koleksi yang ditujukan pada pelanggan (buyer). Oleh karena itu dalam penyajian 

gambar dan pengaturannya (Lay Out) harus memperhatikan hal- hal berikut :  

a) Membuat sketsa desain dengan teliti pada kertas.  

b) Membuat sheet bagian belakang (back view). Digambar di atas proporsi tubuh 

atau digambar sebagai flat.  

c) Beri sedikit keterangan pada detail pakaian.  

d) Menempelkan contoh bahan pada sheet, jangan terlalu besar cukup  

2,5 cm x 2.5 cm.  

4) Fashion Ilustration (Ilustrasi Desain Busana)  

  Fashion Ilustration (Ilustrasi Desain Busana) adalah suatu sajian gambar fashion 

yang dimaksudkan untuk tujuan proporsi suatu desain. Seorang fashion illustrator 

bertugas membuat sebuah ilustrasi untuk promosi suatu desain dan biasanya bekerja 

untuk sebuah majalah, koran, buku, dan lain- lain. Untuk fashion illustration 

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

panjang. 

5) Three Dimention Drawing (Gambar Tiga Dimensi)  

Three Dimention Drawing (Gambar Tiga Dimensi) merupakan suatu sajian 

gambar yang menampilkan suatu desain busana dengan bahan yang sesungguhnya. 

Dibuat dalam tiga kenampakan (tiga dimensi). Gambar ini umumnya digunakan 
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untuk mempromosikan bahan baru dari suatu industri kecil, biasanya berupa 

gambar proporsi tubuh dengan menghadap ke depan, luwes, dan menarik. 

 Dari lima macam teknik penyajian gambar yang dijelaskan di atas, penulis 

menggunakan tiga teknik penyajian gambar dalam laporan ini. Penyajian gambar 

pertama berupa design sketching, dimana terdapat desain bagian – bagian busana 

yang kemudian dikembangkan menjadi satu kesatuan dalam suatu desain busana 

pesta malam rancangan penulis. Penyajian gambar yang kedua berupa production 

sketching yaitu berupa gambar kerja busana dan gambar kerja hiasan busana. 

Penyajian gambar yang ketiga berupa presentation drawing dengan menggambar 

bagian depan dan belakang busana, dari sajian gambar ini penulis menjelaskan 

bagian – bagian dari busana pesta yang dirancang.   

2. Prinsip Penyusunan Moodboard 

Moodboard sebagai media pembelajaran bagi desainer atau orang yang belajar 

di bidang busana dan kriya tekstil, dapat menyajikan dan membahas fakta atau 

permasalahan yang di kaji secara deskriptif analisis Winarno Surakhmad, (1994: 

132). Dengan begitu moodboard dapat diartikan sebagai media atau alat yang 

digunakan oleh desainer untuk mendapatkan ide dalam menciptakan suatu karya 

cipta. Moodboard berfungsi sebagai media untuk mewujudkan sebuah ide yang 

masih bersifat abstrak menjadi konkret, diawali dengan mencari  berbagai sumber 

inspirasi berupa potongan-potongan gambar, warna, dan jenis benda yang dapat 

menggambarkan ide yang ingin diwujudkan, dan kemudian dilanjutkan dengan 

membuat disain model busana, hingga merealisasikan pada produk atau karya 

busana. Moodboard pada dasarnya berupa kolase barang seperti foto, sketsa, 
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kliping, perca kain, dan sampel warna. Pembuatan moodboard memiliki beberapa 

manfaat dan fungsi moodboard adalah sebagai berikut :   

1) Membantu mengarahkan proses desain dari awal hingga terciptanya karya. 

Dimulai dari penentuan tema atau judul, mencari, dan mengumpulkan 

gambar-gambar yang sesuai dengan tema dan judul serta membuat produk 

tersebut hingga menjadi hasil karya yang sesuai. 

2) Membantu mengembangkan kemampuan dan pengetahuan serta 

mengapresiasikan ide-ide yang dimiliki dalam sebuah moodboard. 

3) Sebagai media perencanaan pada kegiatan industri khususnya industri 

busana dan kriya tekstil, seperti butik, industri garmen, atau industri 

tekstil.   

4) Sebagai media pembelajaran. 

Berikut merupakan langkah-langkah dalam pembuatan moodboard : 

a). Menentukan tema (sesuai dengan look, style, trend dan inspirasi)  

b). Menyiapkan alat dan bahan.  

c). Mengumpukan gambar-gambar yang sesuai dengan tema yang akan 

diangkat menjadi karya.  

d). Memotong gambar-gambar.  

e). Menggambar disain karya. 

 

E. Busana Pesta  

Menurut Sri Widarwati (1993), “Busana pesta adalah busana yang dikenakan 

pada kesempatan pesta, dimana pesta terebut dibagi menurut waktunya yakni pesta 



 

43 
 

pagi, pesta siang dan pesta malam”. Dari uraian di atas, yang dimaksud busana pesta 

adalah busana yang dikenakan pada kesempatan pesta baik pesta pagi, pesta siang, 

maupun pesta malam hari, dimana busana yang dikenakan lebih istimewa 

dibandingkan dengan busana sehari-hari, baik dari segi bahan, teknik jahit, disain 

maupun hiasannya. 

1. Deskripsi Busana Pesta 

Busana memiliki beberapa deskripsi dan karakteristik yang dapat dilihat dari 

waktu dan jenis pestanya, antara lain meliputi : 

1) Waktu 

a. Busana Pesta Pagi/Siang 

Busana pesta pagi atau siang adalah busana yang dikenakan pada kesempatan 

pesta antara pukul 09.00 – 15.00. Busana pesta ini terbuat dari bahan yang bersifat 

halus, lembut, menyerap keringat dan tidak berkilau, pemilihan warna sebaiknya 

dipilih warna yang lembut tidak terlalu gelap. Dapat memakai busana Barat atau 

Timur atau busana Nasional.  

b) Busana Pesta Sore   

Busana pesta sore adalah busana yang dikenakan pada kesempatan sore 

menjelang malam. Pemilihan bahan sebaiknya bertekstur agak lembut dengan 

warna bahan yang cerah atau warna yang agak gelap dan tidak mencolok. 

c) Busana Pesta Malam   

Busana pesta malam adalah busana yang dikenakan pada kesempatan pesta 

malam hari. Pemilihan bahan yaitu yang bertekstur lebih halus dan lembut. Mode 

busana kelihatan mewah atau berkesan glamour. Warna yang digunakan lebih 
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mencolok, baik mode ataupun hiasannya lebih mewah. Busana pesta malam dibagi 

menjadi 2, yaitu:  

a) Busana pesta malam resmi adalah busana yang dikenakan pada saat resmi, mode 

masih sederhana, biasanya berlengan tertutup sehingga kelihatan rapi dan sopan 

tetapi terlihat mewah.   

b) Busana pesta malam gala adalah busana pesta yang dipakai pada malam hari 

untuk kesempatan pesta, dengan mode terbuka & mewah, misal: Backlees 

(punggung terbuka), busty look (dada terbuka), decolette look (leher terbuka). 

2) Karakteristik Busana Pesta 

Menurut Chodiyah (1982) bahan yang biasa digunakan untuk busana pesta 

biasanya dari bahan yang berkualitas tinggi dengan perhiasan lengkap sesuai 

dengan busananya sehingga istimewa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

membuat busana pesta adalah sebagai berikut : 

a. Siluet busana pesta  

Menurut Sri Widarwati (1993) siluet busana pesta adalah struktur pada desain 

busana yang mutlak harus dibuat dalam suatu desain. Siluet ialah garis sisi luar atau 

garis sisi bayangan luar dari sebuah busana atau pakaian. Menurut Sicillia Sawitri 

(2000:77) penggolongan siluet didasarkan pada berbagaai aspek yaitu :  

1) Bentuk dasar  

Penggolongan siluet menurut bentuk dasar dibedakan menjadi 3, yaitu: 

a) Siluet lurus atau pipa (straigh/tabular)  

b) Siluet lonceng (bell-shape/bouffant shilouette)  

c) Siluet menonjol (bustle shilouette) 
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2) Pengaruh Tekstur  

Siluet berdasarkan pengaruh tekstur dibedakan menjadi 2, yaitu siluet tailor dan 

siluet draperi. 

3) Siluet Usia  

Berdasarkan kesan usia, siluet dibedakan menjadi 2 yaitu siluet dengan kesan 

gadis remaja (flapper shilouette) dan siluet dengan kesan dewasa (mature 

shilouette).  

3) Berdasarkan Huruf  

Berdasarkan bentuk huruf siluet adalah huruf A, H, I, T, Y, S, X, O, dan L.  

a) Siluet A merupakan pakaian yang mempunyai model bagian atas kecil, dan 

bagian bawah besar. Bisa juga tidak mempunyai lengan. 

b) Siluet Y merupakan model pakaian dengan model bagian atas lebar tetapi bagian 

bawah atau rok mengecil. 

c) Siluet I Merupakan pakaian yang mempunyai model bagian atas besar atau lebar, 

bagian badan atau tengah lurus dan bagian bawah atau rok besar.  

d) Siluet S merupakan pakaian yang mempunyai model dengan bagian atas besar , 

bagian pinggang kecil dan bagian bawah atau rok besar.  

e) Siluet T merupakan pakaian yang mempunyai desain garis leher kecil, ukuran 

lengan panjang dan bagian bawah atau rok kecil.  

f) Siluet L merupakan bentuk pakaian variasi dari berbagai siluet, dapat diberikan 

tambahan dibagian belakang dengan bentuk yang panjang/drapery. Bentuk ini 

biasanya terlihat pada pakaian pengantin Barat. 

g) Siluet O, menyerupai bentuk bola. 
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h) Siluet X, busana dengan bagian atas besar, pas pinggang dan besar dibagian 

bawah. 

j) Siluet H, busana dengan garis sisi lurus dari atas ke bawah.  

5) Berdasarkan bentuk yang ada di alam siluet dibedakan menjadi 4 yaitu:  

a) Siluet hourglass yaitu mengecil dibagian pinggang. Siluet ini masih dibedakan 

lagi menjadi 4, yaitu : 

(1) Siluet natural, yaitu siluet yang menyerupai kutang atau strapless. Bagian bahu 

mengecil, bagian dada membesar  (membentuk buah dada) bagian pingang 

mengecil dan bagian rok melebar.  

(2) Pegged skirt yaitu siluet dengan bentuk lebar dibahu, mengecil di pinggang, 

membesar dipinggul dan pada bagian bawah rok mengecil.  

(3) Siluet flare yaitu siluet dengan bentuk bahu lebar membentuk dada, mengecil 

dipinggang dan pada bagian rok melebar. Pada umumnya siluet ini memakai 

lengan gembung dan rok pias, rok kerut, dan rok lipit yang lebar.  

(4) Siluet melebarkan badan, siluet ini memberikan kesan melebarkan si pemakai 

karena menggunakan garis horizontal. Lengan kimono, lengan setali, lengan 

raglan atau lengan dolman.  

b) Siluet geometrik, yaitu siluet yang bentuknya berupa garis lurus dari atas 

kebawah tidak membentuk tubuh. Siluet geometrik dibedakan menjadi 4 yaitu, 

siluet persegi panjang (rectangle), siluet yang dilekatkan atau terlepas.  

c) Siluet hourglass (jam pasir), Setiap benda mempunyai siluet yang berbeda-beda 

dengan busana sehari-hari. Busana pesta umunya lebih rumit dan lebih mewah 

baik dari segi desain, bahan, maupun hiasannya, serta lebih sempurna dan lebih 
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rapi bila dibandingkan dengan pakaian sehari-hari. Siluet pada busana 

mempengaruhi perkembangan mode busana. Misalnya mode yang paling 

populer pada tahun 1815-1841 adalah bersiluet hourglass (jam pasir).  

Berdasarkan kajian diatas busana pesta malam yang diciptakan penulis 

menggunakan siluet A, yang mempunyai model bagian atas kecil, dan bagian 

bawah besar. 

2. Bahan Busana 

Menurut Chodiyah dan Wisri A.Mamdy (1982) busana pesta malam biasanya 

menggunakan bahan yang bagus dengan hiasan yang menarik sehingga kelihatan 

istimewa. Sedangkan menurut Sri Widarwati (1993) bahan yang digunakan untuk 

busan pesta antara lain: beledu, kain renda, lame, sutera, lurik dan sebagainya. 

Busana pesta yang digunakan pada umumnya adalah bahan yang berkilau, bahan 

tembus pandang, mewah dan mahal setelah dibuat. Bahan lain yang dapat 

digunakan untuk membuat busana pesta salah satunya adalah satin bridal karena 

tidak transparan. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan yaitu :  

a). Memilih bahan sesuai model  

b). memilih bahan sesuai kondisi badan  

c). memilih bahan sesuai dengan kesempatan  

d). Memilih bahan sesuai dengan keuangan 

Bahan yang digunakan pada pembuatan busana pesta ini yaitu kain linen, tafeeta, 

dan satin velvet.  Kain tafeeta dan satin velvet yang kemudian di textile painting 

dengan menerapkan karikatur wajah semar, lombok, dan batik kawung. Kain ero 

yang digunakan sebagai furing longdress. 
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3. Pola Busana  

Pola adalah potongan-potongan kertas yang merupakan prototipe bagian-bagian 

pakaian atau produk jahit-menjahit. Pola dijadikan contoh agar tidak terjadi 

kesalahan sewaktu menggunting kain. (Widjiningsih, 1994). Pola kontruksi dapat 

dibuat untuk semua jenis bentuk dan berbagai perbandingan sehingga untuk 

memperoleh suatu pola kontruksi yang baik harus memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

a). Cara pengambilan macam-macam ukuran secara cermat dan tepat dengan 

bantuan peter ban sebagai alat penolong sewaktu mengukur dan 

menggunakan pita pengukur yang kedua permukaannya mempunyai ukuran 

yang sama (cm)  

b). Cara menggambar bentuk tertentu seperti garis leher garis kerung lengan dan 

yang lain harus lancar dan luwes.   

c). Perhitungan pecahan ukuran yang ada dalam kontruksi secara cermat dan 

tepat. Pola busana terdiri dari beberapa bagian yaitu  pola badan depan pola 

badan belakang pola lengan, pola kerah, pola rok depan pol rok belakang, dan 

sebagainya. Pola tersebut dapat di ubah sesuai dengan keinginan.  

Pola busana terdiri dari beberapa bagian yaitu  pola badan depan pola badan 

belakang pola lengan, pola kerah, pola rok depan pol rok belakang, dan sebagainya. 

Pola tersebut dapat di ubah sesuai dengan keinginan.    

a. Metode Pembuatan Pola 

Menurut Widjiningsih (1994) metode pembuatan pola busana terdiri dari dua 

macam yaitu: 
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1) Drapping 

Drapping adalah cara membuat pola atau busana dengan meletakkan kertas 

sedemikian rupa di atas badan seseorang yang akan dibuatkan busananya mulai dari 

tengah muka menuju ke sisi dengan bantuan jarumpentul. Untuk memperoleh 

bentuk yang sesuai dengan bentuk badan diberikan lipit pantas (kupnat). Metode 

Drapping ini hanya dapat dikerjakan untuk orang lain dan banyak dilakukan 

sebelum konstruksi pola berkembang. 

2) Konstruksi Pola 

“Konstruksi pola adalah yang dibuat berdasarkan ukuran daribagian-bagian yang 

diperhitungkan secara matematis dan gambar pada kertas sehingga tergambar 

bentuk badan muka dan belakang, rok dan lain-lainnya” (Widjiningsih, 1994:3) 

Pembuatan pola secara konstruksi pola ada berbagai sistem.Bentuk lipit kup ada 

yang dibahu dan pinggang seperti J.H.C Meyneke. Ada pola yang letak lipit kupnya 

disisi dan dipinggang yakni sistem Dressmaking. Letak lipit kup seluruhnya di 

pinggang terdapat pada sistem B.M, Wielsma, Charmant, Danckaerts dan SOEN. 

Pembuatan busana pesta malam ini penulis menggunakan pola dasar wanita dengan 

sistem So-En penggunaan pola disebabkan oleh pembuatan gaun yang hanya 

membutuhkan kup pada pinggang dan sisi. 

b. Cara Pengambilan Ukuran 

Sebelum mengambil ukuran tubuh seseorang, perhatikan bentuk bahu, badan, 

punggung, dan pinggannya. Ukuran pada bagian bagian tesebut pasti berbeda pada 

setiap orang. Hal ini membuat setiap pola yang dibuat akan mempunyai ukuran 

yang berlainan juga. Orang yang akan diukur sebaiknya mengenakan busana yang 
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pas di badan, agar ukuran yang diambil dapat akurat. Sebelum mulai mengukur, 

ikatkan seutas vetter-band atau tali yang lemas disekeliling pinggang. Lingkaran 

tali di sekeliling pinggang tersebut akan menjadi patokan yang dapat membantu 

proses pengukuran bagian lainnya (Soekarno, 2015:20). 

1. Ukuran-ukuran yang diperlukan 

a) Lingkar Badan 

Diukur melalui ketiak hingga melingkari payudara. Ambil angka 

pertemuan pada meteran dalam keadaan pas. Tambahkan 4 cm pada hasil 

ukurannya. 

b) Lingkar Pinggang 

Diukur pada bagian pinggang yang terikat vetter-band. Ambil angka 

pertemuan meteran dalam keadaan pas. Tambahkan 2 cm pada hasil 

ukurannya. 

c) Lingkar Leher 

Diukur keliling leher. Ambil angka pertemuan meteran pada lekuk leher 

depan bagian bawah. 

d) Lebar Dada 

Dari lekuk leher turun ± 5 cm. Ukur mendatar dari kerung lengan sebelah 

kiri sampai kerung lengan sebelah kanan. 

e) Panjang Dada 

Diukur dari lekuk leher bagian depan ke bawah sampai batas pinggang. 

f) Panjang Sisi 
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Diukur dari bawah kerung lengan, lurus ke bawah sampai batas 

pinggang. 

g) Lebar Bahu 

Diukur dari batas leher sampai bagian bahu yang terendah (pangkal 

lengan). 

h) Panjang Lengan 

1) Lengan Pendek 

Diukur dari ujung bahu/pangkal lengan ke bawah, sampai ± 5 cm di 

atas siku atau sepanjang yang diinginkan. 

2) Lengan Panjang 

Diukur dari ujung bahu/pangkal lengan ke bawah, sampai ± 2 cm di 

bawah ruas pergelangan tangan atau sepanjang yang diinginkan. 

i) Lingkar Kerung Lengan 

Diukur pada keliling kerung lengan dalam keadaan pas. Tambahkan ± 

4 cm pada hasil ukurannya. 

j) Lingkar Pangkal Lengan 

Diukur tepat di bawah ketiak pada pangkal lengan dalam keadaan pas. 

Tambahkan ± 4 cm pada hasil ukurannya. 

k) Tinggi Kepala Lengan 

Meteran tidak dilepas dan diukur dari batas kerung lengan (ujung 

bahu) sampai pangkal lengan (tepat di tempat Lingkar Pangkal 

Lengan diukur). 
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l) Lingkar Pergelangan Lengan 

Ukur keliling pergelangan tangan dalam keadaan pas ditambah ± 2 cm 

atau sesuai dengan model lengnnya. 

m) Jarak Payudara 

Diukur dari puncak payudara sebelah kiri ke sebelah kanan. 

n) Tinggi Puncak 

Diukur dari pinggang ke atas sampai puncak payudara. 

o) Ukuran Pemeriksa 

Diukur dari pertengahan pinggang bagian depan, serong melalui 

payudara ke bahu yang serendah, kemudian diteruskan ke pertengahan 

pinggang belakang. 

p) Panjang Punggung 

Diukur pada bagian punggung, dari ruas tulang leher yang menonjol 

di pangkal leher, turun ke bawah sampai batas pinggang bagian 

belakang. 

q) Lebar Punggung 

Dari ruas tulang leher turun ± 8 cm, diukur dari kerung lengan sebelah 

kiri sampai kerung lengan sebelah kanan. 

r) Panjang Rok  

Diukur dari batas pinggang ke bawah sampai panjang rok yang 

diinginkan. 
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s) Lingkar Pinggul 

Diukur bagian pinggul yang terbesar, dari ukuran pas ditambah ± 4 

cm. 

t) Tinggi Pinggul 

Diukur dari pinggang hingga pinggul yang terbesar. 

4. Teknologi Busana 

“Teknologi busana adalah cara atau teknik pembuatan busana agar hasilnya 

menarik dan nyaman dipakai” (Nanie Asri Yuliati:1993). Teknologi pembuatan 

busana terdiri dari: 

a. Teknologi Penyambungan atau kampuh 

Menurut Ernawati, dkk (2008: 105) menyatukan bagian-bagian dari 

potongan kain pada pembuatan busana seperti menyatukan bahu muka dengan bahu 

belakang, sisa sambungan disebut dengan kampuh. Kampuh ada bermacam-macam 

antara lain: 

1) Kampuh Terbuka 

“Kampuh terbuka yaitu kampuh yang tiras sambungannya terbuka/ di buka 

“(Ernawati, dkk, 2008:105). Teknik penyelesaian tiras ini ada beberapa cara: 

a) Kampuh terbuka dengan penyelesaian setikan mesin. 

b) Kampuh terbuka dengan penyelesaian tusuk balut. 

c) Kampuh terbuka yang diselesaikan dengan obras. 

d) Kampuh terbuka diselesaikan dengan rompok ( dijahit dengan kain serong 

tipis, dilipat dan disetik). 
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2) Kampuh Balik 

Kampuh balik yaitu kampuh yang dikerjakan dengan teknik membalikkan 

dengan dua kali jahit dan dibalikan dengan cara; pertama dengan menjahit bagian 

buruk menghadap bagian buruk (bagian baik) yang bertiras dengan lebar tiras 

dengan ukuran 3 mm, jika memungkinkan dibuat lebih halus/kecil, kemudian 

dibalikkan dan dijahit dari bagian buruk menghadap bagian baik dengan pinggir 

tirasnya masuk ke dalam, hasil kampuh paling besar 0,5 cm (Ernawati, dkk, 

2008:106). 

b. Teknologi Interfacing 

Interfacing adalah bahan yang digunakan untuk memberi bentuk busana agar 

busana tampak rapi. 

c. Teknologi Facing 

”Facing adalah lapisan yang nampak dari luar, misalnya lapel kerah, lapisan 

belahan pada tengah muka” (Sicilia Sawitri, 1997:21). “Lapisan singkap (Facing) 

dipergunakan pada penyelesaian pinggiran kasar atau tiras, lapisan singkap bisa 

dipotong baik pada lajur benang yang sama dengan bagian yang harus dilapisi atau 

dengan bahan berlajur benang serong (kumai)” (Goet Poespo, 2005: 68). Bahan 

yang digunakan untuk Facing adalah: 

1) Sewarna dengan bahan pokok, atau menggunakan bahan pokok. 

2) Berbeda dengan bahan pokok, perlu diingat kombinasi warna harus sesuai 

dengan bahan pokoknya. 
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d. Teknologi Interlining 

Interlining adalah pakaian yang menempel pada pakaian yang dilapis, 

dipasang jika diperlukan terutama pada musim dingin di Eropa. 

e. Teknologi Lining 

“Lining adalah kain pelapis yang berfungsi sebagai pelapis busana dan 

penutup jahitan sehingga busana tampak rapi dan baik dari dalam maupun dari luar” 

(Sicilia Sawitri, 1997) memilih bahan lining harus disesuaikan dengan bahan pokok 

dan bentuk busana (Prapti Karomah, 1990:30). Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam memilih bahan lining yaitu:  

a) Jenis bahan utama  

b) Warna bahan  

c) Sifat luntur dan susut kain  

d) Kesempatan pemakaian busana. 

f) Teknologi Pengepresan  

Menurut Ernawati (2008 : 147) pengepresan atau pressing yaitu melakukan 

proses penekanan agar bahan lebih rapi dan berkualitas tinggi. Pressing merupakan 

proses penekanan dengan tujuan agar bahan lebih rapi dan berkualitas tinggi. 

5. Hiasan Busana  

Desain hiasan busana atau garniture busana adalah suatu rancangan gambar 

(gambar cipta) yang nantinya digunakan untuk menghiasi busana dan 

penyelesaiannya menggunakan macam-macam tusuk hias (Widjiningsih, 1982: 1). 

Sedangkan menurut Enny Zuhni Khayati (1998: 1), desain hiasan busana adalah 

segala sesuatu yang dihiaskan pada busana agar busana tersebut nampak indah. 
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Penempatan dan pemilihan garniture yang tepat akan menunjang dan 

meningkatkan mutu serta keharmonisan penampilan busana secara keseluruhan, 

selain itu menurut Sri Widarwati (1993: 2-5) desain hiasan busana adalah bagian-

bagian dalam bentuk struktur yang tujuannya untuk mempertinggi keindahan desain 

strukturnya.   

Menurut Widjiningsih (1994: 1) untuk menciptakan desain hiasan yang baik 

harus memenuhi syarat sebagai berikut :  

a. Penggunaan hiasan secara terbatas (tidak berlebihan).  

b. Letak hiasan harus disesuaikan dengan bentuk strukturnya.  

c. Latar belakang dapat memberikan efek kesederhanaan dan keluhuran 

terhadap desain tersebut.  

Dalam membuat suatu desain hiasan busana harus disesuaikan dengan 

jenis dan kesempatan busana itu dipakai. Hiasan busana sebaiknya dibuat tidak 

berlebihan karena akan menimbulkan kesan berlebihan sehingga menurunkan nilai 

keindahan dari busana tersebut. Desain hiasan adalah desain yang berfungsi untuk 

memperindah suatu benda. Desain hiasan dapat berupa garis, warna, atau bahan-

bahan lain yang digunakan pada desain struktur dengan tujuan untuk mempertinggi 

mutu merupakan desain hiasan. Melukis pada kain disebut juga dengan 

istilah textile painting. Textile painting adalah salah satu teknik membuat motif atau 

menghias kain. Bedanya dengan melukis pada kanvas, melukis pada kain 

menggunakan cat khusus yang tahan dicuci dan disetrika. Desain hiasan yang 

digunakan pada busana pesta malam remaja dengan sumber ide Semar yaitu dengan 
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mengaplikasikan textile painting.  Berikut ini merupakan desain hiasan yang 

digunakan pada busana pesta malam remaja Semar. 

a) Seni lukis  

Seni berarti halus, kecil dan rumit. Seni juga berarti kencing, dan seni juga 

berarti indah (Rondhi, 2004: 4). Tentu saja dalam kajian ini seni bukanlah berarti 

kecil atau bahkan kencing, melainkan indah. Seni adalah suatu keahlian untuk 

membuat sesuatu bernilai estetis. Seni merupakan hasil ciptaan manusia yang 

diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya melalui proses pembelajaran. Seni 

lahir bersamaan dengan kebudayaan, jadi hampir setiap kebudayaan mempunyai 

kesenian. Sedangkan Read dalam Bastomi (2003: 9) mengatakan bahwa seni adalah 

ekspresi-ekspresi yang muncul dari dalam seniman. Menurut Susanto (2002: 103), 

seni adalah :  

(1) Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang bukan atas dorongan kebutuhan 

pokoknya, melainkan adalah apa saja yang dilakukan adalah semata-mata 

karena kehendak akan kemewahan, kenikmatan ataupun karena dorongan 

spiritual. 

(2) Segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat 

indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. 

Banyak sekali cabang-cabang seni, yaitu mulai dari seni rupa (seni lukis, seni 

patung, seni arsitektur, dan sebagainya), seni tari, seni drama, seni pantomime, seni 

musik dan seni sastra. Jadi seni rupa merupakan bagian dari seni, karena seni 

merupakan sesuatu yang indah yang dapat ditangkap oleh indra kita, yaitu indra 

penglihatan (mata) dan indra peraba. Oleh karena itu pula seni rupa disebut seni 
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visual. Sudarmaji (1979: 9) memberikan batasan seni rupa sebagai manifestasi batin 

dan pengalaman estetis dengan media garis, warna, tekstur, volume, dan ruang. 

Salah satu bentuk seni rupa adalah seni lukis. Pada dasarnya seni lukis merupakan 

bahasa ungkapan dari pengalaman estetis dengan menggunakan ungkapan warna, 

dan garis, guna mengungkapkan perasaan, mengekspresikan emosi, gerak dari 

kondisi subjektif seseorang. 

Secara teknik, seni lukis merupakan tebaran pigmen atau warna cair pada 

permukaan bidang datar (kanvas, panel, dinding, kertas) untuk menghasilkan 

sensasi atau ilusi ruang, gerakan, tekstur, bentuk, sama baiknya dengan tekanan 

yang dihasilkan kombinasi unsur-unsur tersebut. Tentu saja hal itu dapat dimengerti 

bahwa alat dan teknik tersebut dapat mengekspresikan emosi, ekspresi, simbol, 

keragaman, dan nilai-nilai lain ynag bersifat subjektif. Dalam karya seni lukis itu 

sendiri, sekarang ini sudah berkembang menjadi berbagai macam aliran atau gaya 

(lukis realis, ekspresif, impresif, abstrak, kubistis). Aliran –aliran tersebut di atas 

tentunya dalam penggunaan bahan lukis menggunakan bahan konvensional 

maupun bahan non konvensional. Bahan konvensional meliputi: cat minyak, cat air, 

akrilik sampai pada penggunakan mixed media. Sedangkan bahan non konvensional 

meliputi: barang limbah dapat berupa plastik, daun-daun kering, kain, dan limbah-

limbah lainnya.  

b) Seni Lukis Tubuh (Body Painting)  

Seni tubuh bukanlah hanya fashion terbaru, seni lukis tubuh adalah salah satu 

seni lukis yang tergolong dalam ketelanjangan, dalam seni tubuh itu sendiri objek 
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yang dilukis yaitu tubuh manusia, sedangkan dalam seni lukis tubuh ini tidak 

mengarahkan atupun diarahkan pada dalam hal seksual.  

 Seni lukis tubuh  adalah seni melukis dengan tubuh manusia. Seni lukis tubuh 

dapat di golongkan menjadi dua jenis yaitu Body Painting (temporer) dan tato 

(permanen). Body Painting adalah bentuk dari body art, Body Painting merupakan 

salah satu proses melukis di atas wajah sampai dengan kaki, Body Painting 

menggunakan cat khusus yang dapat diterima oleh kulit manusia dan sudah di teliti 

oleh para ahli agar tidak terjadi komplikasi pada kulit manusia dengan bahan kimia 

yang dipergunakan. Dalam perkembangan sekarang ini Body Painting digunakan 

ajang kesenian dimana melukis suatu gambar di sebagian ataupun keseluruhan dari 

bagian tubuh manusia. Berbagai macam jenis ide-ide dituangkan atau dilukiskan ke 

tubuh manusia, Body Painting di bagi menjadi 4 jenis yaitu :  

1. Face painting, face painting adalah kegiatan seni lukis yang diaplikasikan 

pada bagian wajah dan sekedar lukis-lukisan di wajah seseorang.  

2. Hand painting, hand painting adalah kegiatan seni lukis yang diaplikasikan 

dibagian tangan seseorang.  

3. Make up karakter, make up karakter adalah sebenarnya hampir sama dengan 

face painting, hanya di make up karakter ini membuat pada bagian wajah agar 

terlihat detail dan berkarakter seseorang.  

4. Body painting, body painting adalah seni lukis yang diaplikasikan pada bagian 

seluruh tubuh seseorang. 
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b) Seni Lukis Kain 

Melukis pada kain disebut juga dengan istilah textile painting. Textile 

painting adalah salah satu teknik membuat motif atau menghias kain. Bedanya 

dengan melukis pada kanvas, melukis pada kain menggunakan cat khusus yang 

tahan dicuci dan disetrika. Desain hiasan yang digunakan pada busana pesta malam 

remaja dengan sumber ide Semar yaitu dengan mengaplikasikan textile painting.  

 

Gambar Simbol Makna 

 Kancung Semar Lambang kesaktian  Semar, 

merupakan kombinasi unsur tua 

dan muda. 

 

 Mata Trembesan Tidak mementingkan lahiriah, 

namun lebih mementingkan 

kehidupan. 

 Mulut Mesem Selalu tersenyum, namun raut 

wajahnya terlihat sedih. 

Menunjukkan bahwa ekspresi 

Semar senang namun bercampur 

susah. 

 Anting Lombok Nasihat baik itu terkadang pedes 

didengerin, membuat telinga 

panas. 

Tabel 1. Makna Desain Hiasan Pada Semar 
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 Batik Kawung Motif kawung bermakna 

kesempurnaan, kemurnian dan 

kesucian. 

 

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 suatu busana. 

 

F. Pergelaran Busana 

Kegiatan pergelaran busana biasa disebut dengan istilah fashion show 

merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh perancang mode dengan 

tujuan menampilkan karya busananya yang dikenakan para model diatas panggung. 

Menurut Sri Widarwati (2000) tujuan peragaan busana yaitu :  

1. Mempromosikan suatu hasil karya atau kreasi atau kreasi busana dari desainer. 

2. Sebagai sarana hiburan. 

3. Mengumpulkan dana bagi badan social. 

Pergelaran busana 2019 ini mengangkat tema besar Tromgine yang memiliki arti 

peran generasi milenial dalam lingkungan alam dan perkembangan teknologi. Tema 

Tromgine mengacu pada trend fashion Indonesia 2019/2020 kali ini mengangkat 

tema Singularity yang terkait perubahan zaman. Tema ini mengusung gambaran 

keadaan yang mengindikasikan beragam pergeseran teknologi dan sikap-sikap yang 
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menyertainya, dan gambaran masa depan yang masih diraba. Konsep Singularity 

tersebut terdapat unsur pertanyaan, kekhawatiran, optimism, dan harapan akan apa 

yang terjadi di masa depan. 

Penyelenggaraan pergelaran meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Pada tahap persiapan yang dilakukan yaitu pembentukan panitia serta 

pembagian tugas masing-masing yang diperlukan dalam persiapan. Pergelaran 

busana yang akan dilaksanakan diperkirakan menghabiskan dana yang tidak 

sedikit. Oleh karena itu panitia gelar busana menggalang dana dari iuran 

mahasiswa, sponsor, dan dana penjualan tiket. 

1. Pengertian Pergelaran Busana  

Pergelaran adalah pameran mode yang asalnya ingin memamerkan ide-ide hasil 

rancangan para perancang mode busana (Sri Widarwati, 2000). Menurut Arifah A. 

Riyanto (2003 : 8 ) peragaan busana atau pergelaran busana adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh para desainer, pengusaha tekstil untuk mempromosikan atau 

menunjukkan hasil produksi atau rancangannya kepada masyarakat. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pergelaran 

busana merupakan parade busana atau pameran mode busana yang dikenakan oleh 

model dan dirancang oleh desainer yang bertujuan untuk memamerkan gagasan 

baru agar dapat diterima oleh masyarakat dan sebagai bentuk promosi produk 

fashion. 
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2. Tujuan Penyelenggaraan Pergelaran Busana  

Tujuan penyelenggaraan pergelaran busana antara lain adalah :  

a. Memberikan hiburan.  

b. Mencari dana untuk suatu kegiatan atau acara tertentu.  

c. Untuk menarik kunjungan masyarakat ramai.  

d. Bagi sekolah, penyelenggaraan gelar busana merupakan sarana untuk mencapai 

suatu tujuan pendidikan.  

e. Untuk tujuan promosi barang, dalam hal ini meliputi :  

1) Pakaian ( busana ).  

2) Pelengkap pakaian ( aksesoris ).  

3) Make up, tata rias rambut.  

4) Alat-alat kecantikan dan perhiasan.  

5) Produk-produk baru dalam bidang fashion. 

Manfaat yang bias didapat dari mengadakan peragaan busana antara lain : 

a. Sebagai wahana belajar keorganisasian dalam bentuk kepanitiaan pergelaran 

busana.  

b. Melahirkan desainer-desainer muda yang profesional di bidangnya. 

c. Memperkenalkan sebuah hasil karya perancang busana kepada masyarakat. 

Pegelaraan busana dapat dilakukan beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahap persiapan yang dilakukan adalah 

menentukan pembentukan panitia, menentukan tema, menentukan tempat, serta 

waktu pelaksanaan.   

Tujuan dari pergelarsn busana Tromgine adalah : 
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a. Sebagai sarana untuk mempromosikan hasil karya mahasiswa Teknik Busana 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 

b. Mendidik mahasiswa program studi Teknik Busana baik formal maupun non 

formal dalam rangka menampilkan kreasinya. 

c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

seni untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya 

kebudayaan nasional. 

Dalam menyelenggarakan gear busana dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

a. Program Sponsor 

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. 

b. Program Non Sponsor 

 Gelar busana dengan program non sponsor adalah penyelengaraan gelar busana 

yang dilakukan oleh pihak penyelenggara tidak terikat oleh pihak manapun 

sehingga penyelenggara dapat menentukan segala sesuatunya dengan bebas.  
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3. Konsep Pergelaran Busana 

a. Style  

Penataan ruang melibatkan seksi perlengkapan dan dekorasi bekerjasama 

dengan anggota-anggota yang lain. Penataan ruang harus memiliki kaidah-kaidah, 

antara lain sebagai berikut:  

1) Keindahan dan keterampilan tempat  

2) Nilai artistik yang tinggi  

3) Kenyataan dan keamanan, baik untuk peserta, panitia maupun penonton.  

Tempat pergelaran dapat dilakukan di luar ruangan (out door) maupun di dalam 

ruangan (in door). Pemilihan tempat pergelaran disesuaikan dengan bentuk 

pergelaran. Jika pergelaran direncakan menampung banyak penonton maka 

pergelaran dilakukan di luar ruangan. Namun jika pengunjung pergelaran disini 

dibatasi dengan tiket maupun dengan undangan, pergelaran dapat dilakukan di 

dalam ruangan. 

b. Lighting  

Penerangan atau tata cahaya (lighting)  merupakan hal yang sangat penting dan 

harus diperhatikan dalam pergelaran dan penataan panggung. Penegrtian dari 

lighting atau tata cahaya yaitu unsur atau tata artistik yang paling penting di dalam 

pagelaran busana, tanpa adanya cahaya penonton tidak dapat menyaksikan apa-apa. 

Seorang penata cahaya perlu mempelajari pengetahuan dasar tersebut selanjutnya 

dapat diterapkan dan dikembangkan dalam penataan cahaya untuk kepentingan 

artistic dalam panggung. 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa lighting adalah 

penguatan adegan dalam suatu pertunjukan atau pergelaran yang dapat diciptakan 

melalui daerah terang dan gelap secara dramatis. Fungsi dari lighting menurut 

Muurgiyanto (1983: 89) tata cahaya atau lighting memiliki fungsi antara lain yaitu 

sebagai:  

1) Penerangan  

 Lighting memberi penerangan secara menyeluruh dari area pagelaran maupun 

hanya memberi tekanan cahaya dan tidak secara menyeluruh yang disesuaikan 

secara dramatic. 

2) Penciptaan Suasana Hati atau Jiwa  

Dengan pengaturan cahaya diharapkan dapat menciptakan suasana termasuk ada 

perasaan atau efek kejiwaan yang diciptkan oleh model.  

3) Penguatan Adegan  

Menggunakan komposisi dengan cahaya diharapkan dapat menciptakan suasana 

termasuk pada peraasan atau efek kejiwaan yang dipergunakan oleh model.  

4) Kualitas Pencahayaan  

Kualitas cahaya menjadi beberapa bagian penting dalam perencanaan tata 

cahaya agar seluruh area pergelaran dapat tersorot dengan baik. 

5) Sebagai Efek Khusus dalam Pementasan  

Intensitas cahaya dapat diatur kekuatannya dapat memberikan nuansa tersendiri 

sesuai dengan tema pergelaran yaitu Tromgine.   

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa fungsi lighting sebagai 

pemdukung pergelaran. 



 

67 
 

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 mengenai area 

panggung. Back light adalah cahaya dari belakang model agar model tidak terlihat 

menempel pada bagian 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, kuning dan biru dimana warna tersebut akan dirindih dan 

menghasilkan warna putih, di dalam pergelaran ini mengambil suasana bersih putih 

dan modern internasional stage  dalam warna putih sehingga dengan warna putih 

memberi kesan bersih.  

Menurut Adi Model (2009), pembuatan pencahayaan yang baik akan dapat 

membuat obyek utama tampak menonjol dari obyek-obyek lain di sekelilingnya. 

Posisi lighting terdapat beberapa macam menurut Adi Model (2009) di antaranya :  

a) Main light, merupakan cahaya utama yang digunakan untuk menerangi model. 

b) Fill light, cahaya pengisis yang digunakan untuk membantu menerangi daerah-

daerah yang gelap. 

c) Back light/rim light, cahaya yang digunakan untuk menerangi model dari arah 

belakang.  

d) Hair light, cahaya yang digunakan untuk menerangi rambut model.  

e) Background light, cahaya yang digunkan untuk menerangi latar belakang model.  

f) Cath light, reflekdi atau pantulan cahaya yang terdapat pada mata model. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pencahayaan merupakan 

penerangan secara menyeluruh di area pagelaran maupun hanya member rekanan 

cahaya.  

c. Tata Panggung 

Pengertian dari panggung adalah tempat pertunjukan. Persyaratan tempat pada 

umumnya berbentuk suatu ruangan yang datar, terang dan mudah dilihat dari 

tempat penonton. Panggung merupakan suatu ruangan yang secara mendasar 

merupakan sarana penentu dalam mencapai tujuan dari sebuah pergelaran. Jenis 

dari tempat pergelaran merupakan salah satu hal yang penting. Menurut Adi Model 

(2009) menyatakan bahwa tempat dalam pergelaran atau panggung dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Arena  

Panggung arena adalah pertunjukan yang disajikan ditempat yang letaknya sama 

tinggi dengan penonton atau lebih rendah dari penonton. Penonton melingkar atau 

duduk mengelilingi panggung sehingga penonton sangat dekat sekali dengan 

panggung dan model. Model terlihat dari sisi maka panggung set dekorasi berupa 

bangunan tertutup, vertical tidak diperbolehkan karena dapat menghalangi 

pandangan penonton. Bentuk panggungnya yang dikelilingi penonton makan 

penataan panggung dituntu kreativitasnya untuk mewujudkan set dekorasi yang 

sesuai dengan tema.  

2) Panggung Tertutup (Proscenium)  

Panggung tertutup adalah tempat pertenjukan yang hanya dapat dilihat dari arah 

depan dan diberi dinding atau korden inilah yang memisahkan arah model dengan 
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penonton yang menyasikan pergelaran dari saru arah, dengan pemisahan ini maka 

pergantingan tata panggung dapat dilakukan tanpa sepengetahuan penonton. 

Panggung proscenium sudah lama digunkan dalam dunia pergelaran dan 

pertunjukan. Jarak yang sengaja diciptakan untuk memisahkan model dan penonton 

ini dapat digunakan untuk menyajikan cerita seperti apa adanya. Pemisahan ini 

dapat membantu efek artistic yang diinginkan.  

3) Panggung Terbuka  

Panggung terbuka adalah tanpa pertunjukan tanpa dinding keliling. Berbagai 

variasi dapat digunakan untuk memproduksi pertunjukkan di tempat terbuka 

misalnya di tanah lapang, beranda rumah, pendopo, tengah tengah gedung atau 

dapat diadakan disebuah tempat yang landau dimana penonton berada di bagian 

bawah tempat tersebut. 

d. Panggung (Catwalk)  

Panggung merupakan bagian yang sangat penting karena pada tempat itulah 

pragawati memperagakan busana. Panggung (catwalk atau stage) tidak harus 

berupa panggung, yang terpenting pragawati dapat terlihat jelas dari ujung kepala 

hingga ujung kaki. Catwalk sangat bervariasi menurut tinggi dan ukurannya, untuk 

menentukannya perlu mempertimbangkan :  

a) Pemilihan tempat untuk masuk area background dari ruang ganti (dressing area). 

b) Berjalan di catwalk sesuai rute. 

c) Tinggi, ukuran dan bentuk sangat behubungan dengan jarak penglihatan dan 

pendengaran penonton Panggung (catwalk) dibuat dalam berbagai bentuk, yaitu 

bentuk T,I,X,H,Y,U atau Z. Pada umumnya bentuk T lebih seting digunakan, 
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tujuannya untuk memberikan keluasan pada pragawati untuk berjalan diatas 

panggung (catwalk) yang arah jalannya tidak tetuju pada suatu arah saja.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan panggung bagian terpenting 

dalam penyelenggaraan pergelaran karena merupakan tempat untuk 

mempertunjukkan sesuatu kepada penonton. Keterkaitan panggung dengan 

pergelaran busana adalah tempat yang digunakan untuk peragawati memperagakan 

busana. Panggung yang digunakan berbentuk  T untuk memberikan keluasan pada 

pragawati untuk berjalan diatas panggung. 

4. Proses Penyelenggaraan Pergelaran Busana  

Pergelaran busana dilakukan pada enam tahapan yaitu :  

a. Persiapan  

Tahap persiapan pertama dimulai dari pembentukkan panitia agar pergelaran 

busana dapat berjalan dengan baik. Panitia terbentuk dari mahasiswa program Studi 

Pendidikan Teknik Busana dan Teknik Busana angkatan 2016 dan ada beberapa 

dari angkatan tahun 2015 dengan jumlah 111 orang yang mempunyai tanggung 

jawab maing-masing.  Menurut Sri Ardiati Kamil (1986), panitia pergelaran busana 

terdiri dari ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, humas, bendahara, penanggung 

jawab peragawati dan ruang rias serta penanggung jawab ruangan. Adapun 

tugasnya antara lain :  

1) Ketua panitia yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap jalannya 

keseluruhan penyelenggaraan pergelaran busana.  

2) Wakil ketua panitia yaitu orang yang membantu ketua dari penyelanggaraan 

pergelaran busana. Sekretaris dan humas yaitu orang yang bertanggung jawab 
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terhadap segala bentuk undangan, surat menyurat dan segala yang 

berhubungan dengan masyarakat.  

3) Bendahara yaitu orang yang berfungsi membuat anggaran biaya serta 

membukukan segala pengeluaran dan pemasukkan uang yang berhubungan 

dengan pergelaran busana. 

4) Announcer yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap kelambatan 

pergelaran busana.  

5)  Penanggung jawab peragawati dan ruang rias yaitu orang yang menguasai 

segala hal dengan peragawati.  

6)  Penanggung jawab ruangan yaitu orang yang mengurusi segala keperluan 

teknis penyelenggaraan pergelaran busan seperti tata lampu, tata suara, 

dokumentasi dan lain-lain  

b. Menentukan Tema  

Penentuan tema didasarkan pada jenis peristiwa monumental seperti ulang tahun 

sekolah, perpisahan sekolah dan lain sebagainya. Karena tema adalah ide dasar 

pokok pergelaran, maka setidaknya peristiwa yang dapat diangkat menjadi tema 

dengan persyaratan berikut:  

1) Actual  

2) Singkat dan jelas  

3) Waktu tebatas  

c. Menentukan Anggaran  

Menentukan sumber dana dimulai dari iuran anggaran mahasiswa, tiket dan 

sponsor. Iuran mahasiswa diambil dari iuran wajib setiap minggu dan denda. Dana 
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tiker diambil dari beberapa jumlah kursi yang akan disediakan untuk pergelaran 

tersebut. Sedangkan dana sponsor adalah dana dukungan dari beberapa pihak antara 

lain:  

1) Program Non Sponsor 

Di sini penyelenggaraan pameran semata-mata dilakukan oleh pihak 

penyelenggara sendiri tanpa kerja sama dengan pihak lain. Keuntungan 

penyelenggaraan program non sponsor ini ialah kita dapat menggunakan bahan 

tekstil, pemilihan warna dan lain-lain menurut selera si pencipta desain. Kita 

tidak terikat oleh siapa-siapa. Keberatannya adalah segala pengeluaran atau 

ongkos ditanggung oleh pihak penyelenggara sendiri.   

2) Program Sponsor  

Penyelenggaraan pergelaran busan dilaksanakan bersama antara desainer 

dengan pihak lain. Keuntungan dalam program ini adalah biaya dapat ditanggung 

bersama dengan pihak sponsor, tetapi kekutangannya adalah tidak bileh menolak 

jenis barang yang diberikan oleh sponsor, juga harus memberikan imbalan sesuai 

dengan kesempatan, misalnya pemasangan iklan dan lain-lain. Dari ketiga sumber 

dana tersebut dialokasikan untuk dana sekertaris, perlengakapan, konsumsi, 

dekorasi, booklet, model, acara, sponsor, publikasi, keamanan, make up dan juri.  

d. Pelaksaan  

Setelah menentukan anggaran lalu menentukan waktu dan tempat pergelaran 

akan digelar. Pertama yang harus disiapkan adalah waktu yang dikehendaki untuk 

melaksanakan pergelaran. Kedua menentukan tempat dan menata tempat tersebut. 
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Penataan ruang melibatkan devisi perlengkapan dan dekorasi bekerjasama dengan 

anggota-anggota yang lain.  

Tempat pergelaran dapat dilakukan di dalam ruangan (In door) maupun diluar 

ruangan (out door). Kebutuhan tempat dapat disesuaikan dengan pergelaran. Jika 

memang tempat pergelaran direncanakan untuk menampung penonton yang banyak 

atau secara massal (bentuk konser), dapat dilakukan diluar ruangan. Sedangkan jika 

memang penonton dibatasi dengan tiket maupun dengan undangan pergelaran dapat 

dilakukan di dalam ruangan.  

e. Evaluasi  

Setelah berlangsungnya acara tersebut maka perlu diadakan evaluasi. Evaluasi 

suatu kegiatan merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberikan nilai 

secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah 

direncanakan sebelumnya. Evaluasi selalu berupaya untuk mempertanyakan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana. Disamping itu evaluasi 

juga mengukur hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Evaluasi selalu berupaya untuk mempertanyakan efektivitasnya dan 

efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana. Disamping itu evaluasi dapat diterima oleh 

seluruh pihak yang terkait. Tujuan evaluasi dari suatu kegiatan adalah untuk 

mengetahui dengan pasti apakah pecapaian hasil, kemajuan dan kendala yang 

dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. Evaluasi 

merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan dari hasil rencana 

pelaksanaan kegiatan  

 


