
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan yang berasal dari 

berbagai daerah. Kebudayaan Indonesia memiliki berbagai wujud, mulai dari seni 

musik, seni tari, arsitektur, tekstil, hingga seni kerajinan tangan. Namun sangat 

disayangkan, pada jaman modern ini masyarakat lebih memilih untuk mengambil 

kebudayaan dari negara lain karena merasa kebudayaan Indonesia sebagai suatu hal 

yang dianggap kuno. Hal ini berdampak terhadap kelestarian budaya Indonesia, 

dimana banyak budaya Indonesia yang mulai punah, misalnya kain ulos dari Batak 

(“Kain Ulos, Kain Tradisional Batak yang Hampir Punah”, n.d.) serta tenun gedog 

yang berasal dari Tuban (Aquina, 2016). Tidak hanya di bidang tekstil, kerajinan 

lain seperti anyaman khas Kalimantan Timur juga terancam punah, bahkan di Long 

Bagun hanya tersisa sekitar 50 pengrajin yang semuanya berusia lanjut (Novina, 

2014). 

Salah satu kerajinan tradisional lain yang mulai punah adalah teknik 

menganyam, dikarenakan saat ini sudah tidak banyak produk yang menggunakan 

teknik anyaman karena telah digantikan oleh teknik yang lebih modern, seperti 

misalnya anyaman rotan yang tergantikan oleh furniture modern atau caping Kudus 

yang tergantikan oleh topi modern (Wijaya, 2017). 

Sudah mulai banyak pihak yang menyadari hal ini, dan tidak sedikit gerakan 

yang diadakan untuk mengatasinya, namun tetap saja peminatnya masih kurang. 
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Hal ini disebabkan oleh pengolahan kerajinan tradisional Indonesia yang terkesan 

monoton dan kurang bervariasi, sehingga masyarakat kurang tertarik.  

Fesyen memiliki definisi yang beragam, bagi sebagian orang fesyen adalah 

cara seseorang mengekspresikan dirinya, bagi orang lain fesyen bisa saja berarti 

cara berpakaian (Khoshaba, 2015). Fesyen sulit untuk didefinisikan karena arti dari 

fesyen berbeda untuk semua orang, tetapi secara umum fesyen adalah gaya 

berbusana. Di jaman modern ini, fesyen merupakan salah satu industri yang sedang 

berkembang pesat. Di Indonesia sendiri, sudah banyak bermunculan brand yang 

mengeluarkan produk yang sangat beragam, mulai dari brand yang mengeluarkan 

produk-produk yang sesuai dengan trend sampai brand yang memiliki style yang 

kuat sehingga menciptakan trend untuk demografi target marketnya sendiri. 

 Gaya fesyen eksperimental merupakan salah satu sub-bagian dalam industri 

fesyen yang tidak termasuk dalam mainstrem trend. Gaya fesyen ini juga biasa 

disebut sebagai gaya avant garde. Secara definisi, gaya fesyen avant garde adalah 

gaya fesyen yang mendorong batasan dari apa yang dianggap lumrah, karya-karya 

avant garde bersifat eksperimental dan inovatif (Avant-Garde Fashion Term, n.d.). 

Banyak desainer dan brand internasional yang mengeluarkan karya-karya 

eksperimental, seperti Gareth Pugh, Yohji Yamamoto, Viktor & Rolf, dan Thierry 

Mugler. Namun di Indonesia sendiri, desainer yang menggunakan gaya fesyen 

demikian masih sedikit karena pasarnya yang memang kecil (lihat Lampiran 4 & 

7). Menurut Aryani Widagdo (lihat Lampiran 3), target market dari fesyen bergaya 

eksperimental/avant garde memang dapat dikatakan sebagai niche dari segi 

marketing, dimana niche berarti produk tersebut dipasarkan oleh demografi tertentu 
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yang sangat spesifik. Namun walaupun demikian, menurut Bianca Belnadia (lihat 

Lampiran 7), hal tersebut tidak berarti brand tersebut tidak berhasil. 

 Penggabungan antara fesyen dan kerajinan tradisional Indonesia bukan 

merupakan suatu hal yang baru, namun hal tersebut merupakan sesuatu yang masih 

kurang dieksplorasi. Desainer Indonesia pada umumnya mengambil inspirasi dari 

kerajinan batik dan tenun. Namun, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, 

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, sehingga masih banyak kerajinan 

tradisional Indonesia yang dapat diimplementasikan dalam desain pakaian, tidak 

hanya kerajinan yang berupa tekstil. 

 Atas dasar permasalahan yang telah dijabarkan di atas, penulis hendak 

membuat sebuah brand fesyen dengan konsep implementasi kerajinan tradisional 

Indonesia yang mengangkat kerajinan lain selain batik dan tenun dalam bentuk 

brand Ventum, dimana koleksi yang dihasilkan akan mengimplementasikan 

kerajinan tradisional Indonesia dalam bentuk fabric manipulation sehingga 

menciptakan desain fesyen yang berbeda dan memiliki ciri khas yang membuat 

brand tersebut menonjol dari brand lainnya. Penulis hendak menciptakan busana 

fesyen eksperimental yang terinspirasi dari kerajinan tradisional, yaitu anyaman 

rotan yang sudah mulai terlupakan Diharapkan melalui brand Ventum, kesadaraan 

masyarakat akan teknik anyaman rotan dapat ditingkatkan dengan cara 

mengimplementasikannya dalam bentuk busana fesyen eksperimental. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang pakaian wanita eksperimental dengan aplikasi 

teknik anyaman rotan untuk brand Ventum? 
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1.3 Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Menciptakan desain fesyen untuk wanita berusia 25 – 35 tahun yang 

membutuhkan pakaian dengan gaya yang unconventional. 

b) Menciptakan desain fesyen dengan teknik fabric manipulation. 

c) Menciptakan desain fesyen yang terinspirasi dari kerajinan tradisional 

Indonesia berupa anyaman rotan. 

d) Menciptakan penggabungan fesyen dengan kerajinan yang tidak umum 

diterapkan dalam desain pakaian. 

e) Menciptakan desain fesyen yang sesuai dan bernilai jual bagi brand 

Ventum. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang penulis rancang untuk Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Produk berupa koleksi pakaian wanita eksperimental. 

b) Produk menggunakan aplikasi berupa fabric manipulation yang 

terinspirasi dari anyaman rotan. 

c) Produk menerapkan trend Fall/Winter 2018, yaitu unconventional 

cutting dan layering. 

d) Produk menggunakan material tweed, linen, dan faux suede. 

e) Warna yang digunakan adalah warna monokromatik hitam-putih 

dengan sentuhan biru navy. 
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1.5 Pentingnya Perancangan 

Pentingnya perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Turut berkontribusi dalam mengenalkan kembali seni anyaman rotan 

tradisional Indonesia. 

b) Membangun kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya 

menjaga dan melestarikan kebudayaan tradisional Indonesia agar tidak 

punah dan terlupakan. 

c) Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif di bidang 

industri fesyen. 

d) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Fesyen 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Perancangan 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis memberikan batasan-

batasan sebagai berikut: 

a) Batasan ilmu yang digunakan adalah ilmu desain dan fesyen. 

b) Batasan material yang digunakan adalah kain linen, tweed, dan faux 

suede. 

c) Batasan teknik yang digunakan adalah teknik menganyam. 

d) Batasan waktu yang dibutuhkan adalah sejak 29 Januari 2018 hingga 15 

Mei 2018 

e) Batasan pasar (segmentasi pasar): 

1) Geografis 

Perancangan ditujukan kepada masyarakat yang berdomisili 

di kota-kota besar Indonesia, khususnya Jakarta. 
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2) Demografis 

Perancangan ditujukan kepada wanita berusia 25 – 35 tahun 

sebagai target primer dan 20 – 40 tahun sebagai target 

sekunder, dengan kelas ekonomi upper middle class dan 

upper class, dengan latar belakang pendidikan strata 1 atau 

lebih tinggi. 

3) Psikografis 

Berdasarkan teori VALS, batasan yang ditetapkan oleh 

penulis terbatas pada kategori innovators dan experiencers. 

Innovators adalah mereka yang memulai perubahan dan 

trend. Image diri mereka merupakan sesuatu yang mereka 

anggap penting dalam menunjukkan selera, karakter, dan 

keunikan mereka. Experiencers adalah mereka yang selalu 

ingin menjadi yang pertama dalam mencoba sesuatu yang 

baru. Mereka memiliki gaya hidup konsumerisme dimana 

mereka menghabiskan banyak uang untuk berbelanja 

pakaian dan hal-hal lain yang on trend. 

 

1.7 Definisi Istilah 

a) Experimental fashion 

Experimental fashion/avant garde fashion adalah sub-bagian dari 

industri fesyen yang tidak mengikuti mainstream trend. Pakaian bergaya 

eksperimental/avant garde mendorong batasan yang dianggap lumrah 

dalam fesyen. 
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b) Layering 

Layering adalah trend/gaya dalam fesyen dimana seseorang memakai 

pakaian beberapa lapis atau menimbulkan kesan berlapis-

lapis/bertumpuk-tumpuk. 

c) Unconventional cutting 

Unconventional cutting adalah bentuk potongan/cutting dalam fesyen 

yang tidak umum, seperti misalnya pemotongan pola yang tidak lazim 

ataupun  pemotongan pada bagian yang tidak umum. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

 

Gambar 1.1 
Sistematika Penulisan 
Sumber: data pribadi 

 

 

 

 

 

 

 


