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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan salah satu momen yang paling berharga dalam 

kehidupan setiap orang maka dari itu kegiatan tersebut dipersiapkan sungguh-

sungguh agar tampak sempurna dan indah sesuai dengan keinginan kedua 

mempelai. Tidak hanya tata rias, tata busana juga merupakan hal yang penting 

yang harus diperhatikan sebagai penunjang penampilan khususnya mempelai 

wanita. Busana pengantin dapat berupa gaun klasik, gaun modern, gaun 

konvensional serta kebaya, yang sesuai dengan upacara adat maupun kebaya 

modifikasi. “Indonesia terkenal kaya akan seni budaya yang tersebar di seluruh 

wilayah nusantara” (Pujiyanto, 2014: 1). Upacara pernikahan adat kerajaan di 

masa lalu begitu kental mewarnai model busana pengantin di Indonesia. Sebagai 

contoh busana pengantin adat Jawa yang mempunyai pakem dasar dalam 

penggunaan busana adat Pengantin solo putri menggunakan kain sido mukti, sido 

luhur, dan sido dadi. Pengantin solo basahan memakai kamben yang terbuat dari 

kain prada motif alas-alasan dan sebagainya (Pujiwati, 2009: 9).  

Era teknologi yang semakin maju mengakibatkan pernikahan tidak hanya 

dialami oleh pasangan yang berasal dari suku, adat, ras dan agama yang sama. 

Banyak warga negara Indonesia yang melakukan pernikahannya dengan warga 

negara asing, seperti pernikahan antara ras Jawa dan ras Cina. Adanya perbedaan 

ras, perbedaan budaya, perbedaan ritual ini kemudian menimbulkan permasalahan 

bagi kedua mempelai. Permasalahan tersebut antara lain yuridis, adaptasi budaya, 

dan pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Pada umunya pernikahan di Indonesia 

(khususnya Jawa) dilakukan berdasarkan adat istiadat perkawinan tradisional yang 

dilakukan di daerah tersebut. Permasalahan muncul tatkala calon pengantin 

berasal dari budaya yang berbeda, karena ritual atau tata cara dan busana yang 

akan dikenakan dalam pernikahan mereka tidak sama.    

Berdasarkan beberapa kasus pernikahan campuran yang telah terjadi di 

Indonesia tersebut, pasangan pernikahan campuran memilih untuk 

menyelenggarakan pernikahan dengan cara menerapkan budaya pihak laki-laki 

atau pihak perempuan. Kondisi ini sering kali mengakibatkan adaptasi antar 
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budaya dengan ras yang berbeda menghasilkan nilai estetika yang tidak maksimal. 

Melalui studi kasus inilah kemudian tercipta gagasan untuk melakukan 

pencampuran dua budaya dalam wujud sebuah desain busana sehingga terlahirlah 

brand “Exotica”.  

“Exotica” merupakan sebuah brand yang memberikan jasa pembuatan baju 

pengantin pria dan wanita yang dikhususkan bagi pasangan pengantin multi-etnis. 

Fashion brand dengan konsep cross-culture ini mampu memberikan kepuasan dan 

efisiensi bagi konsumennya dengan konsep full-service dimana konsumen dapat 

berkonsultasi dengan mudah dan layanan yang maksimal. Berdasarkan teori Vals, 

konsumen brand “Exotica” tergolong dalam kelompok motivasi ideal (ideals 

motivation) dimana mereka memilih busana pengantin berdasarkan kepercayaan 

yang mereka anut maupun prinsip mereka akan sebuah budaya dan busana yang 

layak untuk dipakai. Mereka tidak memilih busana pernikahan hanya atas dasar 

keinginan untuk meningkatkan status sosial. Dari segi sumber daya (resources), 

konsumen “Exotica” berasal dari kalangan high resources atau high innovation, 

dan secara garis besar dalam teori Vals, konsumen “Exotica” termasuk dalam 

kelompok thinkers yang memiliki pengetahuan tinggi sehingga dalam 

pemilihannyapun mereka sangat selektif dan keputusan yang diambil adalah hasil 

penimbangan dalam beberapa aspek baik negative maupun positif. Mayoritas 

konsumen brand “Exotica” merupakan masyarakat Surabaya dan Jakarta yang 

melakukan pernikahan lintas budaya dengan rentan usia 23 tahun sampai 35 tahun 

dan berlatar belakang etnis Cina, dan Indonesia.  Keunikan brand “Exotica” 

terletak pada “ketidakterbatasnya” desain busana pengantin, namun tetap 

memperhatikan norma-norma sosial budaya dan nilai estetika busana bagi kedua 

mempelai. Di dalam setiap bisnis tentu terdapat tantangan-tantangan yang 

dihadapi. Bagi brand “Exotica”, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana 

menemukan atau menciptakan material dan bentuk desain busana yang dapat 

mewakili nilai-nilai multi budaya, disesuaikan dengan ciri fisiologis ras yang 

berbeda dalam sebuah konsep pernikahan yang lintas budaya. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana mendesain busana pengantin yang lintas budaya antara budaya Jawa 

dan budaya Cina untuk brand “Exotica” ? 

1.3. Ruang Lingkup Perancangan 

Berdasarkan penjabaran masalah tersebut, maka output dari perancangan busana 

pengantin lintar budaya ini berupa skenario Experimental menciptakan 3 busana 

pengantin lintas budaya beserta Lookbook dan Development Folder. Ketiga jenis 

busana yang dihasilkan merupakan penggabungan dari ornament busana 

pengantin Jawa dengan Cina, motif busana pengantin Jawa dengan Cina, dan 

material busana pengantin Jawa dengan busana pengantin Cina.  

1.4. Batasan Perancangan 

Batasan-batasan yang ada dalam perancangan ini meliputi: 

a) Batasan ilmu: 

Perancangan ini dilakukan dalam ruang lingkup ilmu desain busana 

pengantin Jawa dan busana pengantin Cina. 

b) Batasan waktu: 

Perancangan dilakukan dalam kurun waktu mulai bulan November 2015 

sampai Mei 2016 

c) Batasan geografis: 

Dilakukan dalam lingkup area Surabaya yang merupakan kota terbesar 

kedua di Indonesia. 

d) Batasan teknologi : 

Menggunakan teknik penjahitan couture dengan penjahitan yang detail 

pada pemasangan payet dengan model busana bustier. Menggunakan 

bahan kain batik yang di cetak pada kain katun maupun kain satin. 

Menggunakan teknik bordir untuk memberikan kesan 3 dimensi pada 

motif kain. 

e) Batasan pasar (segmentasi pasar) : 

1) Demografis : 

Segmentasi pasar dengan rentan usia 23 sampai 35 tahun. Jenis 

kelamin perempuan dan laki-laki dengan etnisitas Jawa, dan Cina. 

2) Psikografis : 



Fashion Design and Business. Fakultas Industri Kreatif. Universitas Ciputra.  4 

Kelompok motivasi ideal (ideals motivation) dimana mereka 

memilih busana pengantin berdasarkan kepercayaan yang mereka 

anut maupun prinsip mereka akan sebuah budaya dan busana yang 

layak untuk dipakai. Mereka tidak memilih busana pernikahan 

hanya atas dasar keinginan untuk meningkatkan status sosial. Dari 

segi sumber daya (resources), konsumen “Exotica” berasal dari 

kalangan high resources atau high innovation, dan secara garis 

besar dalam teori Vals, konsumen “Exotica” termasuk dalam 

kelompok thinkers yang memiliki pengetahuan tinggi sehingga 

dalam pemilihannyapun mereka sangat selektif dan keputusan yang 

diambil adalah hasil penimbangan dalam beberapa aspek baik 

negative maupun positif. 

1.5. Tujuan & Manfaat Perancangan 

1.5.1 Tujuan perancangan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

a) Menciptakan desain fashion untuk pasangan multi-etnis yang 

membutuhkan busana pengantin yang lintas budaya. 

b) Menciptakan desain fashion menggunakan material yang 

merupakan pencampuran beberapa budaya (Jawa, dan Cina). 

c) Menciptakan desain fashion yang terinspirasi dari pernikahan 

lintas budaya (budaya Jawa, dan Cina). 

d) Menciptakan desain fashion yang sesuai dan bernilai jual bagi 

brand “Exotica”. 

1.5.2 Manfaat perancangan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

a) Melestarikan kearifan budaya lokal ditengah era globalisasi. 

b) Membangun kesadaran akan pentingnya saling menghargai 

antara budaya atau ras yang berbeda. 

c) Menciptakan kebaruan dalam hal kemampuan desain untuk 

mencampurkan 2 budaya yang berbeda 

d) Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif di 

bidang industri fashion di Indonesia. 
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e) Mengembangkan pola pikir masyarakt akan ketidakterbatasnya 

desain busana pengantin. 

1.6. Metode Perancangan 

Proses perancangan Tugas Akhir menggunakan metode Design Thinking 

yang merupakan sebuah pola pikir seorang desainer yang memampukan seseorang 

untuk mentransformasi cara mengembangkan sebuah produk, jasa, proses, dan 

strategi. Design Thinking mampu menciptakan lingkungan interaktif yang dapat 

memberikan konsep pembelajaran yang cepat menggunakan sistem prototipe. 

Design Thinking merupakan proses menciptakan dan mempelajari proses adaptasi 

penggunaan produk atau jasa dari segi perilaku dan nilai-nilai pengetahuan yang 

ada (Plattner, 2011:14). Beberapa faktor kunci yang digunakan dalam penggunaan 

Design Thinking untuk menciptakan inovasi busana pengantin multi-etnis adalah: 

a) Human-Centered Approach. 

Pada pendekatan ini, perancang memfokuskan perancangan pada pola 

kebutuhan, dan motivasi seseorang dalam menentukan konsep acara dan 

busana pengantin dengan studi kasus pernikahan yang lintas budaya. 

Pendekatan ini mampu menghasilkan pengetahuan akan pakem-pakem 

dasar yang diinginkan oleh kedua calon mempelai untuk ada dalam 

konsep pernikahan serta busana pernikahan mereka yang lintas budaya. 

b) Integrative thinking. 

Dalam pendekatan ini, perancang tidak hanya melakukan proses analisis, 

melainkan juga memperhatikan keterkaitan antara beberapa aspek yang 

dapat mempengaruhi hasil akhir dari desain. Dalam hal ini contoh 

keterkaitan yang turut mempengaruhi adalah, kesesuaian antara konsep 

acara, dekorasi atau suasana pernikahan dan budaya pernikahan dengan 

busana pengantin yang dikenakan oleh kedua calon mempelai. Bila 

terjadi ketidaksesuaian antara aspek-aspek tersebut, maka akan 

menghasilkan sebuah perpaduan yang menurunkan nilai estetika dan 

budaya dari setiap aspek tersebut.  

c) Rapid Experimentation & Prototyping. 

Untuk memperdalam desain dan budaya, serta menghasilkan desain akhir 

yang maksimal, maka diperlukan kebiasaan untuk mencoba menciptakan 
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prototipe seawal dan sesering mungkin agar proses desain dapat 

diperkaya oleh saran dan kritik dari para pemangku kepentingan 

(stakeholder), hingga akhirnya desain final merupakan sebuah desain 

yang diterima oleh pengguna/ pasar. Innovasi yang signifikan tidak 

dihasilkan oleh perbaikan atau perubahan minor, melainkan dari proses 

mempertanyakan segala sesuatu dan mengeksplor batasan-batasan 

dengan cara yang kreatif sehingga membawa proses desain ke arah yang 

sepenuhnya baru. Pembuatan prototipe busana pengantin multi-etnis ini 

menggunakan material yang dapat mewakili material asli yang akan 

digunakan pada desain akhir. Proses pembuatan prototipe lebih cepat dan 

tidak sesempurna proses pembuatan desain akhir, namun mampu 

mewakili visualisasi dari desain akhir busana pengantin tersebut.  

Proses perancangan dalam Tugas Akhir ini menggunakan tahapan dalam 

Design Thinking yang divisualisasikan dengan diagram berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Identifikasi Masalah 

Dalam tahap identifikasi masalah, dilakukan proses perancangan akan 

kebenaran adanya permasalahan dalam pernikahan lintas budaya disertai 

bukti-bukti akurat yang didapatkan dari hasil wawancara, survey, dan 

studi literature. Perancang memfokuskan permasalahannya pada 

pasangan multi-etnis di Surabaya dengan konsep pernikahan antara 

Step 1. Identifikasi 

Masalah 

Step 2.A. Ideasi 

Step 2.B. Desain 

Prototipe 

Step 3. Desain Final 
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etnisitas Jawa dengan etnisitas Cina. Salah satu permasalahan yang 

disorot dalam perancangan ini adalah penentuan busana pernikahan yang 

digunakan dalam pernikahan lintas budaya. 

b) Ideasi 

Dari permasalahan tersebut terciptalah solusi-solusi yang kemudian 

dimasukkan sebagai tahap ideasi. Dalam tahap ideasi dihasilkan 

kesimpulan-kesimpulan akan dibutuhkannya busana pengantin yang 

lintas budaya untuk mempermudah pasangan multi-etnis dalam 

menentukan konsep dan budaya pernikahan mereka. Selain itu dalam 

tahap ini ditemukan adanya ketertarikan yang tinggi akan busana 

pengantin lintas budaya yang sebelumnya tidak umum dikenal oleh 

masyarakat Surabaya khususnya. 

c) Desain Prototipe 

Pada tahap desain prototipe, perancang menampilkan prototipe beserta 

proses pembuatannya menggunakan material yang dapat mewakili 

material asli dengan hasil visualisasi 70:100 jika dibandingkan dengan 

desain final. Jumlah prototipe yang dibuat menyesuaikan dengan kritik & 

saran dari stakeholder. Prototipe yang dipilih adalah prototipe terbaik 

yang diyakini mampu mewakili hasil desain akhir. 

d) Desain Final 

Tahap desain final merupakan tahap yang berisikan proses pembuatan 

dari produk desain final tersebut beserta hasil jadi akhir yang dinilai telah 

sempurna dan mampu memberikan solusi dari permasalahan yang 

dijabarkan dalam proses identifikasi masalah. Pada tahap desain final, 

akan dijabarkan 3 produk experimental busana pengantin lintas budaya 

antara budaya Jawa dengan budaya Cina. Ketiga desain tersebut 

merupakan hasil penggabungan dari ornament, motif, dan material 

busana pengantin Jawa dan busana pengantin Cina. 

1.7. Metode Penggalian Data 

Metode yang digunakan oleh perancang dalam perancangan dan 

perancangan brand adalah metode perancangan kuantitatif dan metode 

perancangan kualitatif sebagai data primer, berupa observasi, survei dan 
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wawancara kepada beberapa narasumber. Data sekunder berupa teknik 

kepustakaan yakni studi literatur melalui buku atau jurnal ilmiah mengenai 

busana pengantin dan pakem-pakem dasar dalam busana pengantin adat 

Jawa, Cina, dan Eropa, serta buku teori desain, buku teori pemasaran yang 

mendukung perancangan. 

1.7.1 Metode Penggalian Data Primer 

a) Metode perancangan kualitatif berupa wawancara. 

“Wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya 

bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan 

tertentu” (Herdiansyah, 2012: 5). Penggunaan metode wawancara 

digunakan untuk mengetahui lebih dalam tentang selera masyarakat 

Surabaya akan busana pengantin dan pandangan mereka akan busana 

pengantin yang lintas budaya. Wawancara dilakukan kepada expert user 

(pihak yang ahli dalam bidang fashion dan budaya), extreme user 

(pengguna atau orang yang akan melakukan pernikahan lintas budaya), 

dan user (orang-orang yang telah melakukan pernikahan lintas budaya).  

b) Metode perancangan kualitatif berupa observasi. 

“Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati 

perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu, serta memberikan 

suatu kesimpulan atau diagnosis” (Herdiansyah, 2012:3). Observasi 

dilakukan untuk menganalisis kompetitor-kompetitor yang menawarkan 

produk sejenis dan tren busana pengantin yang ada di Surabaya dengan 

konsep budaya Jawa dan konsep budaya Cina. Salah satu kompetitor yang 

didapat oleh perancang adalah perancang muda asal Semarang, yakni 

Eufrasya Citra Intan Avantie yang merupakan anak dari Anne Avantie. Ia 

merupakan perancang busana kebaya Jawa yang banyak ditemui oleh klien 

yang melakukan pernikahan lintas budaya. Selain itu, kompetitor brand 

“Exotica” lainnya adalah desainer asal Surabaya Ristya Stefanie yang 

menggabungkan batik Jawa dalam busana pengantin yang mengadaptasi 

budaya barat. 
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1.7.2. Metode Penggalian Data Sekunder 

Metode pengumpulan data sekunder dalam perancangan ini 

menggunakan studi literatur berupa buku perpustakaan dan jurnal 

yang diambil dari beberapa sumber di Internet. Informasi yang digali 

dalam data sekunder ini meliputi makna simbolis batik Jawa ( 

khususnya batik untuk pernikahan ), pakem-pakem dasar pernikahan 

adat Jawa, dan Cina, serta teori dasar desain busana. 

1.7.3. Profil Responden/ Narasumber 

Perancangan yang menggunakan metode kualitatif berupa 

wawancara mengambil data kepada para narasumber yang ahli dalam 

beberapa bidang. Berikut ini merupakan profil narasumber (expert 

user) yang memberikan opini tentang perkembangan desain busana 

pengantin saat ini dan kemungkinan perkembangan busana pengantin 

yang lintas budaya di Indonesia.  

1.7.3.1. Expert user : 

a) Truly Hutagalung, 29 tahun ( fashion lecturer, Tri Handoko’s 

business development director ). 

 

Gambar 1. 1 Truly Hutagalung 

Sumber : www.linkedin.com, 2016 

Ia merupakan seorang dosen di Universitas Ciputra sekaligus seorang 

pengamat fashion marketing yang berdomisili di Jakarta. Ia memiliki 

wawasan mengenai social media influence, public relations, digital 

strategy, event management, digital marketing, marketing 

communication, advertising, fashion advisor, brand management, dan 

https://www.linkedin.com/in/truly-hutagalung-a18b977
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business development. Ibu Truly Hutagalung mampu mengamati 

produk-produk yang dapat memberikan profit di pasar beserta strategi 

pemasaran produk tersebut. 

b) Soko Wiyanto, 28 tahun ( fashion designer, owner of “Soko 

Wiyanto bride” ). 

 

Gambar 1. 2 Soko Wiyanto 

Sumber : Dokumen perancang (2016) 

Ia merupakan seorang perancang busana dengan brand “Soko 

Wiyanto” dari Jawa Timur yang merintis usahanya di Surabaya. Ia 

kemudian mencoba membuka usaha Bridal pada tahun 2008 dan 

hingga kini, ia telah mencapai omzet diatas 2 milyar. Soko Wiyanto 

merupakan lulusan Arva School of Fashion Surabaya dan Lasalle 

College Jakarta. Ia telah menangani ratusan pengantin yang mayoritas 

beretnis Cina dan beberapa pasangan yang multi-etnis. 

c) Endang Pratiwi, 61 tahun ( ahli tata rias pengantin adat Jawa ). 

 

Gambar 1. 3 Endang Pratiwi 

Sumber : Dokumen perancang (2016) 
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Ia merupakan seorang ahli tata rias pernikahan adat Jawa di Surabaya 

yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Ia memahami berbagai 

pakem dasar pernikahan adat Jawa sejak zaman kerajaan hingga 

pernikahan adat Jawa modern. Ia juga memahami pakem dasar dalam 

busana pernikahan untuk berbagai prosesi dalam pernikahan adat 

Jawa. 

d) Eufrasya Citra Intan Avantie, 33 tahun ( perancang kebaya adat 

dan kontemporer, owner of “INAV by Intan Avantie” ). 

 

Gambar 1. 4 Eufrasya Citra Intan Avantie 

Sumber : hariansemaranggagas.blogspot.com, 2016 

Ia merupakan seorang perancang kebaya asal Semarang yang telah 

berkiprah dibidang kebaya selama lebih dari 6 tahun. Ia merupakan 

anak sulung dari seorang perancang busana yang cukup terkenal di 

Semarang, yakni Anne Avantie. Ia kini memiliki butik dengan 40 

karyawan di Semarang dan kebaya kontemporernya banyak dipakai 

oleh putri Indonesia dan selebritas tanah air. Mayoritas klien busana 

pengantin dari Intan Avantie adalah pasangan multi-etnis,sehingga ia 

terbiasa untuk mendesain busana pengantin lintas budaya. 

e) Michael Nathaniel, S.Sn. , 33 tahun (visual communication 

design lecturer, ahli seni dan budaya, designer).  

http://hariansemaranggagas.blogspot.com/2011/11/intan-avantie-garasi-hati.html
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Gambar 1. 5 Michael Nathaniel, S.Sn 

Sumber : Dokumen perancang (2016) 

Ia merupakan seorang dosen di Universitas Ciputra yang memiliki 

pengetahuan yang luas akan dunia desain dan memahami dunia 

fashion. Ia merupakan seorang ahli seni dan budaya yang memiliki 

pengalaman yang luas akan dunia desain dan sejarah berbagai budaya 

di Indonesia, dan kini ia sedang berkolaborasi dalam perancangan 

museum keris di Solo. Ia juga merupakan salah seorang yang 

mengalami perkawinan multi-etnis dan menemukan kesulitan dalam 

penentuan busana pernikahan yang cross-cultural. 

1.7.3.2. Extreme user : 

a) Chen Li, 24 tahun , dan Cendra Cahyadi, 33 tahun ( branding 

consultant ). 

 

Gambar 1. 6 Chen Lie dan Cendra Cahyadi 

Sumber : Dokumen perancang (2016) 

Kak Chen Li merupakan seorang wanita karir muda keturunan Cina. 

Saat ini ia masih berstatus sebagai tunangan seorang pria warga 
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negara Indonesia yang merupakan keturunan asli Indonesia. Keduanya 

merencanakan pernikahannya pada akhir tahun 2016. Ia memutuskan 

untuk memakai tata cara pernikahan dan busana pengantin Cina. 

b) Nadia Ingrida Tjuaja, 23 tahun (interior designer), dan David 

Tzepin, 28 tahun (arsitek) 

 

Gambar 1. 7 Nadia Ingrida Tjuaja dan David Tzepin 

Sumber : Dokumen perancang (2016) 

Nadia merupakan seorang arsitek muda berkewarganegaraan 

Indonesia, lulusan Universitas Binus di Jakarta yang berdomisili di 

Surabaya. Ia kini melanjutkan usaha kedua orang tuanya, yakni 

sebagai seorang interior designer. David merupakan kekasih Nadia 

yang berkewarganegaraan Malaysia dan bekerja sebagai arsitek. 

Keduanya merencanakan pertunangan dan pernikahan mereka pada 

akhir tahun 2017. Hingga kini mereka masih belum memastikan 

budaya pernikahan yang akan mereka lakukan saat pernikahan mereka 

nanti. 

f) Valencienis Gisela Malva, 24 tahun (make up artist) 

 

Gambar 1. 8 Valencienis Gisela Malva 

Sumber : Dokumen perancang (2016) 

Kak Malva merupakan seorang warga negara Indonesia dengan 

etnisitas Cina yang akan menikah dengan kak Angga yang merupakan 
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seorang warga Negara Indonesia dengan etnisitas Jawa. Keduanya 

telah mempersiapkan pernikahan sejak 2015 dengan konsep budaya 

Jawa modern. Kak Malva tidak menggunakan kebaya dalam 

pernikahannya yang dilaksanakan mengikuti tata cara agama Islam. Ia 

memilih menggunakan simple evening dress yang menggunakan 

desain percampuran budaya barat dengan budaya Jawa. 

1.7.3.3. User : 

g) Suy, 47 tahun ( ibu rumah tangga ). 

 

Gambar 1. 9 Ci Suy 

Sumber : Dokumen perancang (2016) 

Ia merupakan keturunan Indonesia etnis Cina yang saat ini berdomisili 

di Belanda. Ia menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan 

Belanda selama lebih dari 18 tahun. Ia memutuskan untuk mengambil 

budaya Eropa dalam pernikahannya dengan busana pengantin khas 

Belanda. 

h) Elisabeth Sandjaja, 53 tahun ( ibu rumah tangga ), dan Agoes 

Sandjaja 57 tahun ( pemilik pabrik plastik di Semarang ). 
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Gambar 1. 10 Elisabeth Sandjaja dan Agoes Sandjaja 

Sumber : Dokumen perancang (2016) 

Bapak Agoes merupakan keturunan Jogja yang menikah dengan 

seorang Ibu Elisabeth yang berasal dari Indonesia dengan etnisitas 

Cina. Ia telah menikah selama lebih dari 23 tahun dan pernikahannya 

mengikuti tata cara atau budaya perkawinan Jawa. Ibu Elisabeth 

merupakan seorang pecinta batik dan kebaya. 

i) Yulie, 30 tahun ( administrasi bank ).  

 

Gambar 1. 11 Yulie 

Sumber : Dokumen perancang (2016) 

Ia merupakan seorang pegawai di salah satu bank swasta di Surabaya 

yang berasal dari etnis Cina dan menikah dengan seorang koki asal 

finlandia. Ia telah menikah selama 4 tahun di Surabaya dan memilih 

untuk mengambil kebudayaan Sunda dalam tata cara perkawinannya. 

Ia merupakan seorang pecinta batik dan kebaya Jawa. 

j) Kiki Siantar Huillet, 27 tahun ( ibu rumah tangga ). 
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Gambar 1. 12 Kiki Siantar Huillet 

Sumber : Dokumen perancang (2016) 

Ia merupakan seorang warga negara Indonesia beretnis Cina yang 

menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan Perancis. Sebelum 

menikah, ia sempat menjadi seorang perancang busana di Jakarta, 

yang kemudian memutuskan untuk berhenti dan menjadi seorang ibu 

rumah tangga. Ia memutuskan untuk mengambil budaya Perancis 

dalam pernikahannya dan memakai busana pengantin ala Eropa 

beserta tata cara pernikahannya. 

k) Jacky, 30 tahun ( pengacara pidana ). 

 

Gambar 1. 13 Jacky 

Sumber : Dokumen perancang (2016) 

Ia merupakan seorang pengacara asal Jakarta yang kini menetap di 

Surabaya. Ia telah menikah selama 5 tahun dengan seorang wanita 

yang berasal dari taiwan. Kak Jacky merupakan seorang keturunan 

Indonesia asli yang menikah dengan seorang wanita beretnisitas Cina. 

Ia memutuskan untuk mengambil budaya Cina dalam pernikahannya 

yang diselenggarakan di Jakarta. 
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l) Miyuki Liem, 31 tahun ( fashion designer, owner of “ Miyuki 

Liem” ). 

 

Gambar 1. 14 Miyuki Liem 

Sumber : Dokumen perancang (2016) 

Ia merupakan seorang perancang busana yang berbasis di Surabaya. Ia 

telah menikah selama 3 tahun dengan seorang pria berasal dari 

Hawaii. Ia melakukan pernikahannya sebanyak 2 kali, yakni di 

Surabaya dengan konsep budaya Cina dan di Hawaii dengan konsep 

budaya Eropa. Mrs. Miyuki merupakan seorang mantan dosen di 

jurusan Fashion Design and Business di Universitas Ciputra, 

Surabaya. 

1.7.4. Fokus Pertanyaan 

Di dalam bagian ini dijelaskan mengenai, penggalian data dari 

berbagai informan/ narasumber, baik expert user, extreme user, 

Maupin user, serta data dari studi literatur/ kepustakaan yang 

digunakan sebagai data sekunder. 

Tabel 1. 1 Fokus Pertanyaan 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER DATA INSTRUMEN 

a) Wawancara (Data 

Primer) 

Expert user 1)  Pakem dasar busana pengantin adat 

Jawa, Cina, dan Eropa. 

2)  Hal-hal atau teknik dan ornamen 

apa yang boleh dan tidak boleh ada 

dalam busana pengantin adat Jawa, 

Cina, dan Eropa. 
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3)  Kendala yang dihadapi dalam 

mendesain busana pengantin. 

4)  Persepsi para perancang busana 

pengantin dan tata rias terhadap 

pernikahan lintas budaya. 

Extreme user 1)  Budaya dan busana pernikahan 

yang mereka ambil dan alasan mereka 

memilih budaya tersebut.  

2)  Cara mengatasi problematika 

perbedaan budaya atau adat 

pernikahan. 

3)  Persepsi mereka akan pernikahan 

lintas budaya dengan busana pengantin 

yang cross-culture. 

User 1)  Budaya dan busana pernikahan 

yang mereka ambil dan alasan mereka 

memilih budaya tersebut.  

2)  Cara mengatasi problematika 

perbedaan budaya atau adat 

pernikahan. 

3)  Busana yang dipilih bila diberi 

kesempatan untuk mengulang kembali 

pernikahan tersebut. 

4)  Persepsi mereka akan pernikahan 

lintas budaya dengan busana pengantin 

yang cross-culture. 

b) Observasi (Data 

primer) 

Kompetitor 1)  Spesifikasi busana pengantin.  

2)  Warna busana pengantin. 

3)  Bahan dan material yang 

digunakan. 

4)  Jenis desain yang diberikan bagi 

pasangan lintas budaya. 

5)  Bahan dan material yang digunakan 

dalam busana pengantin lintas budaya. 

6)  Kendala yang dihadapi saat 

mendesain untuk pasangan lintas 

budaya. 

Museum 1) Motif khas peranakan 
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Peranakan 2) Makna motif khas peranakan 

3) Motif bordir peranakan 

4) Aksesori dan busana pernikahan 

5) Warna-warna khas peranakan 

c) Kepustakaan (Data 

Sekunder) 

Buku 1) Pakem dasar pengantin Jawa 

2) Pakem dasar pengantin Cina 

3) Teori dasar desain busana 

4) Teori dasar pengukuran tubuh 

5) Teori dasar pembuatan pola busana 

6) Teori pecah pola 

7) Prinsip dan unsur desain 

8) Proses desain 

9) Teori dasar batik peranakan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


