
Tinjauan Peran Desainer  

Pada Industri Garmen di Bandung 
 

Winwin Wiana
1
 

 
 

Abstract  :  

Garment industry’s existence as one of the phenomena which facilitates various developments 

in the world of fashion, cannot be separated from a designer profession as the first planner in 

the process of producing a certain fashion product. Designer is a profession that has good 

opportunity to play significant roles in this field, especially related to the potential acquired 

potencies, such as : creativity, skill, sense of art and also the ability to make use esthetical value 

and available sources. Whatever the form  is, performance of a fashion is born from the 

creativity and  hard  work of a designer.But also works as the first planner in the production’s 

early process of fashion products, a designer ideally is also responsible for the design 

management mechanism, in which consists of the process of design policy making (design 

strategy, goals of strategy in the design management, steps of designing strategy and the 

implementation of designing process).Through an observation done to ten garment industries, 

located in Bandung, it is found that not all designer profession’s area can be managed by the 

designer/design team maximally. This is because, in most of those garment industries the design 

policy is mostly done by director or the top management of the company , while designer is 

more as a technical employee. 
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PENDAHULUAN 

Berpakaian pada masa sekarang ini tidak lagi sekadar suatu modus bagaimana manusia 

menutupi tubuh, namun lebih dari itu berpakaian sekarang sudah menjadi satu manifestasi dari 

gaya hidup tertentu, dimana pada sebagian masyarakat kecenderungan dalam memilih busana 

ternyata lebih banyak merefleksikan status, identitas dan pola berbusana yang konsisten menjadi 

ciri individu dalam suatu habitus tertentu. Dalam dunia busana hal ini dikenal dengan istilah 

Mode, yang berarti bagaimana caranya melalui busana atau cara berpakaian kita meng-

kspresikan diri, menciptakan citra, harga diri, self esteem, bahkan aktualisasi diri. Pada dasarnya 

mode memiliki dimensi yang sangat luas, dalam kaitannya dengan modus berekspresi, 

berbahasa dan berbudaya. 

Pada titik di mana busana tidak lagi memenuhi aspek fungsional semata, muncul dunia 

fashion yang secara berkesinambungan memberikan referensi (sekaligus intervensi) bagi 

individu dalam memilih pakaian. Dunia mode ini aktif dalam mengkaji dan meneliti tentang 

pakaian dan banyak pertimbangan yang dipakai dalam kajian tersebut, mulai dari filosofi, 

fungsi, kenyamanan, sampai pada sisi estetika yang dibawa. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada 

berbagai asosiasi pertekstilan dan bidang busana di berbagai belahan dunia yang secara kontinu 

menggelar berbagai even dan seminar yang berkaitan dengan kepentingan di atas.  

Secara garis besar pangkal pokok interaksi mode busana adalah permasalahan “Produsen” 

dan “Konsumen”. Namun demikian, masing-masing mengusung persoalan yang sama dalam 

penjabarannya, seperti ideologi, sosiokultural, psikologis, fungsi, kenyamanan, sampai pada sisi 

estetika yang dibawa, serta tidak kalah penting adalah aspek pasar dan trend dari mode 

tersebut.Sangat disadari bahwa berkembangnya mode busana di Indonesia sangatlah ditentukan 

oleh kekuatan mekanisme pasar, karena bagi sebagian besar masyarakat Indonesia kekuatan 

pasar itu terlalu besar untuk bisa dilawan, dan mendominasi pilihan-pilihan mereka akan produk 

busana. Kondisi tersebut memberikan dampak tertentu bagi produsen sebagai salah satu pelaku 

pasar, sehingga dengan kepercayaan penuh sebagian besar masyarakat terhadap mekanisme 

pasar, membuat mereka berpacu dalam meraih peluang pasar dan mengalahkan pesaing yang 

senantiasa bertambah.  



Salah satu pelaku pasar bidang busana yang mengendalikan usaha dalam sektor industri 

adalah industri pakaian jadi yang juga dikenal sebagai Industri Garmen. Karakteristik khusus 

dari jenis usaha ini adalah dengan memproduksi pakaian dalam jumlah yang besar pada tiap 

varian produknya.  

Desainer sebagai salah satu fihak yang mempunyai peluang cukup baik untuk berperan 

dalam hal ini, terutama berkaitan dengan potensi yang dimiliki seperti kemampuan kreativitas, 

keterampilan, citarasa seni serta kemampuan memanfaatkan nilai–nilai estetis dan sumber yang 

tersedia. Apapun bentuknya, performance suatu busana lahir dari kreativitas dan kerja keras 

seorang desainer. Dalam menciptakan suatu busana, para desainer tidak hanya mengandalkan 

intuisi mereka dalam berkreasi, namun banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan 

sebagaimana telah diungkapkan di muka, selain tentu saja harus memperhatikan kecenderungan 

pasar dengan mengadakan uji pasar dan kajian pasar, karena keberhasilan dan kegagalan kreasi 

mereka selalu berpulang pada mekanisme pasar. 

Dalam menghadapi pasar global, sikap dan pola pikir praktisi desain (Desainer/ 

perancang) sebagai pelaku utama dalam mengendalikan kecenderungan (Trend) mode yang 

berlaku dalam kurun waktu tertentu, harus menjadi sangat berkembang untuk mengantisipasi 

kedinamisan pasar. Selain dari itu eksistensi pesaing dari luar beserta teknologi dan sumber 

daya manusia yang datang bersamaan harus dicermati untuk diantisipasi. Kemampuan unuk 

melakukan upaya yang penuh inovasi merupakan cara industri agar dapat bertahan hidup dan 

berkembang dalam persaingan usaha yang semakin mengglobal. Dalam aktifitas perancangan 

busana, terlebih pada skala industri, kesemua prosesnya sangat tergantung dari kemampuan 

menyesuaikan kreativitas pada kegiatan komersial. 

 

LANDASAN TEORI 
Konsep mendasar pada sebuah karya rancangan busana adalah lebih dari sekedar karya 

visual yang dipresentasikan, namun di dalamnya termuat berbagai informasi yang harus dapat 

dijabarkan oleh berbagai fihak sebagai gambar kerja yang pada akhirnya akan menghasilkan 

suatu produk fashion.  

Seorang perancang busana (Fashion designer) adalah fihak pertama pada sistem 

mekanisme kerja produksi di bidang fashion yang berperan dalam  menyajikan suatu rancangan 

busana sebagai gambar kerja/panduan dalam proses produksi selanjutnya.  Oleh sebab itu 

tampilan visual dari desain yang dibuat, harus memuat berbagai karakter yang dapat 

memberikan informasi seakurat mungkin tentang busana yang akan dihasilkan. 

Cara terbaik untuk mendeskripsikan gambaran pekerjaan para desainer di industri garmen 

adalah dengan mengikuti kreasi suatu proses kerja. Proses kerja dimulai saat suatu rangkaian ide 

berada pada pemikiran desainer, yaitu ide–ide yang dibuat nyata dalam proses pendesainan, 

kemudian dijual pada penjual retail dan akhirnya dijual pada konsumen.  

Tahap pertama dalam membuat desain busana adalah dengan melakukan survey terhadap 

kecenderungan penggunaan warna, dimana Informasi mengenai tren warna untuk musim yang 

akan datang biasanya didapat dari perusahaan-perusahaan tekstil dan dari informasi layanan 

warna profesional. Dengan berbasiskan pada prediksi–prediksi umum ini, desainer memilih 

warna-warna yang dirasakannya dapat membuat bahan pakaian tersebut menjadi unik dan 

memiliki nilai jual yang kompetitif. Dalam pelaksanaannya seringkali pihak manajemen seperti 

pimpinan perusahaan, kepala bagian pemasaran (marketing), bahkan asisten desainer  akan 

membantu desainer dalam memilih elemen tekstil dan karakter warnanya, sehingga dapat saling 

bertukar informasi dalam menjawab tuntutan pasar yang sesuai dengan pandangan perusahaan 

dalam hal biaya dan penetapan style yang dipilih.  

Setelah elemen tekstil dipilih, perancang mulai menciptakan berbagai model bagi proses 

produksi tersebut. Pembuatan ulang dan modifikasi pada model-model yang mendapat sambutan 

sangat baik dari konsumen dari produksi sebelumnya dapat dijadikan model-model untuk 

produksi yang selanjutnya.  

 



 

Dalam menciptakan model-model yang akan diproduksi, desainer harus ber pedoman 

pada selera konsumen, sehingga para desainer sebaiknya sering mengadakan kunjungan/survey 

ke tempat-tempat penjualan busana ritel untuk membantunya dalam proses kreatif, untuk 

menghimpun berbagai ide nyata mengenai apa yang dinginkan oleh konsumen dan apa 

permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Beberapa desainer memvisualisasikan konsep 

“konsumen ideal” sebagai seorang yang mengenakan produk–produk pakaiannya dengan baik. 

Desainer yang baik tidak pernah kehilangan pandangan akan individual yang pada akhirnya 

harus menganggap produk pakaian tersebut cukup menarik untuk dapat dijual.  

Teknik–teknik yang digunakan untuk mengembangkan suatu garis produk sangatlah 

bervariasi. Seorang desainer dapat membuat sketsa yang kemudian dapat dialihkan pada seorang 

asisten yang akan membuat sampel model terlebih dahulu. Jika desainer tersebut merasa puas 

dengan tampilan dan kecocokan bentuk sampel dengan sketsa desain yang dibuatnya, maka 

sampel tersebut diformat dalam bentuk pola/patrun (pattern).  

Proses pendesainan benar–benar bersifat eksperimental, dimana setiap desainer membuat 

sejumlah besar produk yang sangat berpeluang untuk berhasil ataupun tidak berhasil. Suatu 

jumlah yang baik memiliki kombinasi keberuntungan  dari  kain yang tepat, pemotongan yang  

tepat, penghiasan yang tepat, harga yang tepat, dan batasan keuntungan yang tepat  pula. 

Tanggung jawab utama desainer selain penciptaan koleksi musiman, juga merupakan 

kepala sebuah departemen dan memiliki fungsi–fungsi eksekutif. Desainer diharapkan untuk 

bertanggung jawab atas personil yang ada di ruang perancangan. Desainer harus bekerja sama 

dengan departemen produksi dan departemen pemasaran/marketing dalam menciptakan suatu 

garis produksi yang merupakan pekerjaan sebuah tim.Pada umumnya desainer memiliki seorang 

staf/asisten di ruang perancangan untuk membantu mengembangkan ide–ide dan mengerjakan 

sketsa (Production Sketching) bagi garis produksi yang akan dibuat. Desainer harus mengkoor-

dinasikan semua aktivitas staf dan menjamin aliran kerja berlangsung dengan konstan. Jumlah 

orang yang dipekerjakan di ruang perancangan tergantung pada volume pekerjaan. Makin 

banyak fungsi seorang desainer yang dapat ditampilkan dalam aktivitas pendesainan, akan 

makin bernilai desainer tersebut bagi perusahaan. 

Kerterlibatan desainer dalam pengembangan pola–pola produksi  sangat bervariasi pada 

berbagai perusahaan. Dalam suatu keadaan yang  ekstrim, seorang desainer mungkin tidak 

pernah melihat produk akhir karena semua prosedur produksi terpisah dari ruang perancangan. 

Dalam situasi ekstrim lainnya, desainer sangat mungkin untuk bertanggung jawab atas 

pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap sistem produksi. Kondisi yang terakhir 

bersifat umum/lazim terjadi pada perusahaan–perusahaan  kecil. Secara khusus desainer 

bertugas untuk membuat berbagai keputusan estetis mengenai produksi produk pakaian, saat 

berbagai perubahan dalam sistem atau proporsi produksi harus dibuat untuk membuat produk 

pakaian tersebut dapat dihasilkan dengan lebih baik, atau membuatnya lebih mudah untuk 

diproduksi. Desainer harus dapat memberikan saran/nasehat pada area produksi tentang 

bagaimana untuk membuat langkah inovatif dalam mencapai efisiensi dan efektivitas produksi. 

Peran desainer pada mekanisme sistem pemasaran adalah sangat penting, karena 

keberhasilan penjualan garis produksi tidak terlepas dari bagaimana seorang desainer dalam 

menjabarkan permintaan pasar yang potensial. Keterkaitan peran desainer dalam sistem 

pemasaran adalah sebagai berikut  : 

- Menjual garis produk 

Desainer dapat menunjukkan garis produk tersebut pada pimpinan perusahaan, untuk ditinjau 

dan dinilai setiap lembarnya. Pimpinan perusahaan adalah fihak yang secara otoritas dapat 

memutuskan atau memprediksi apakah konsumen mau membayar harga yang ditawarkan 

dalam pembuatan produk pakaian, serta memprediksi apakah komoditas tersebut dapat 

menjadi suatu produk yang dapat mendatangkan keuntungan atau tidak. Pada sebuah 

perusahaan yang berhasil, jika pimpinan perusahaan merasa ragu akan tampilan suatu model, 

maka dia akan menentukan pembuatan ulang dengan pencocokkan pada model tertentu 

sesuai  dengan  pandangannya.   Model–model   tertentu  terkadang  dapat  mengembangkan  



 

sensitivitas yang besar pada garis produk tersebut secara komersial, karena produk–produk 

pakaian tersebut dapat mengakomodasi berbagai permintaan konsumen akan pemenuhan 

mode dan gaya.  

- Distribusi 

Desainer akan sering memulai suatu musim dengan menampilkan garis produk pada kepala 

bagian pemasaran dan menjelaskan penetapan model tema pada sebuah pertemuan penjualan. 

Seringkali desainer bergabung dengan staf pemasaran saat mereka mengkomunikasikan 

produk tersebut pada seorang pembeli. Hal ini memberi kesempatan pada desainer untuk 

dapat mengamati pola distribusi terhadap produk–produk pakaian pada sejumlah konsumen, 

dan hal tersebut dapat menjadi masukan bagi desainer untuk mendapatkan informasi dalam 

mengembangkan model-model produk yang berpotensi untuk digemari oleh 

konsumen.Desainer bekerja sama dengan kepala bagian beserta staf pemasaran menganalisa 

catatan penjualan, dimana catatan tersebut menunjukkan kuantitas produk yang telah terjual 

dalam setiap model, ukuran, dan warna. Dengan dilengkapi oleh informasi ini, seorang 

desainer memiliki pijakan dalam mendesain model-model inovatif yang disesuaikan dengan 

selera konsumen. Demikian pula halnya dengan buyer, pada umumnya akan kembali 

memesan produk–produk yang memiliki kuantitas yang baik dalam penjualan, disamping 

mencoba model–model dengan style yang baru.  
 
 

HASIL  PENELITIAN 

Keberadaan desainer dalam system industry garmen terutama yang menanamkan jiwa produsen 

dalam menjalankan usahanya adlaah sangat vital dan strategis, karena dengan kemampuan 

kreativitas, keterampilan, pengetahuan, citarasa estetis serta kemampuan nya dalam mengelola 

sumber-sumber produksi, merupakan asset yang paling potensial bagi perusahaan untuk 

menghasilkan produk-produk unggulan. Namun demikian eksistensi/peranan desainer garmen 

di kota Bandung tidak dapat digeneralisir, karena kondisi tersebut sanagat ditentukan oleh 

berbagai factor, terutama bagaimana system manajemen perusahaan tersebut dijalankan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 10 industri garmen di kota Bandung 

berkaitan dengan kondisi riil peranan desainer pada industry garmen, didapat data yang 

berhubungan dengan aktivitas dan eksistensi desainer di industry garmen. 

A. Pola Kerja Desainer di Industri Garmen 

1.  Pembuatan Desain 

Kegiatan perancangan dalam pola kerja industri garmen sangat menuntut faktor efisiensi yang 

tinggi, seperti pada pendesainan model, harus dilakukan dalam waktu yang relatif singkat 

didapat berbagai karakter desain yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi baik dalam ukuran, 

pewarnaan maupun dari tampilan  visual. 

Bagi seorang perancang akan jauh lebih mudah untuk merancang pada saat tidak dibatasi 

oleh harga, biaya operasional, dan keterbatasan keahlian sebagaimana yang terjadi pada sektor 

couture, dimana hampir setiap produk dibuat secara individual. Pada unit produksi massal, 

seorang perancang memiliki keterbatasan pada seluruh area produksi dan harus menjadi jauh 

lebih baik diinformasikan pada semua cara yang lebih banyak upaya dan pertimbangan dalam 

memproduksi busana-busana dalam berbagai gaya yang layak  dijual  dengan  harga  tertentu. 

Pada saat kegiatan desain dilakukan, tentunya beberapa permintaan pasar atau konsumen 

telah dimasukkan ke dalam design requirement, yang merupakan permintaan gabungan antara 

pasar (dalam hal ini adalah konsumen) dengan hasil penelitian pengembangan (Research and 

Development), serta ide-ide/inovasi desain yang timbul dari para desainer. 

Secara umum proses perancangan busana di industri garmen memuat berbagai aktivitas 

sebagai berikut  : 



a.  Menentukan Tema 

Langkah awal dari proses pendesainan yang dilakukan oleh desainer di industri garmen 

adalah menentukan tema produk  yang akan dibuat dalam garis produksi pada kurun waktu 

tertentu. Pada umumya sebagian besar industri garmen menetapkan garis komoditas 

produksi dua kali dalam satu tahun. Dalam hal menentukan tema, para desainer bersama 

jajaran direksi merumuskan tema garis produksi enam bulan sebelum produk tersebut 

dibuat. Untuk dapat merumuskan tema, maka desainer harus  memiliki berbagai informasi 

yang akurat tentang prediksi trend mode (berkaitan dengan model, warna, corak, tekstur 

dan elemen tekstil) serta data pasar (berkaitan dengan produk yang memenuhi dan yang 

tidak memenuhi target penjualan,permasalahan konsumen terhadap produk, eksistensi 

kompetiter). Sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, maka para 

desainer mengadakan survey pasar (terjun ke lapangan dan menghimpun  data penjualan 

dari bagian marketing), mengikuti kegiatan seminar, menghadiri acara fashion show, 

menggali sumber ide dari berbagai referensi, serta mereproduksi dan memodifikasi produk-

produk yang  sukses  di  pasaran. 

 

b. Membuat Desain Presentasi (Presentation Drawing) 

Di samping tugasnya sebagia pembuat desain, para desainer memiliki tugas ganda sebagai 

“sales promotion”, maka dalam melakukan presentasi paparan yang disampaikan harus 

merupakan gabungan antara pengetahuan teknik yang meliputi sistematika desain, berbaga 

perhitungan dan analisis berkaitan dengan struktur, material, harga serta elemen estetika 

dengan teknik pemaparan dalam bentuk visualisasi gambar desain. Berkaitan dengan hal 

tersebut, maka para desainer melakukan presentasi desain melalui gambar presentasi 

(presentation drawing) dari busana  yang akan ditawarkan. 

Presentation Drawing adalah desain model busana yang digambar selengkap mungkin 

dengan mencantumkan berbagai aspek yang dapat mendukung performance desain secara 

keseluruhan. Penyajian desain presentasi perlu dilengkapi dengan keterangan/analisis model, 

berupa uraian tentang detail model, penggunaan bahan dasar dan bahan pelengkap, jenis 

busana dan informasi lain yang mendukung. Di dalam sistem industri garmen, gambar jenis 

ini digunakan saat desainer mempresentasikan desainnya pada pimpinan perusahaan yang 

langsung membawahi bagian desain (Direktur Utama/General Manajer/Manajer Produksi/ 

Manajer R & D). Selain dari itu gambar ini dipergunakan juga sebagai master atau contoh 

penawaran yang diajukan pada proses negosiasi antara calon konsumen (buyer) dengan fihak  

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c.  Membuat Desain Produksi (Production Sketching) 

Dalam mengantisipasi berbagai kegiatan pada proses produksi, maka sistematika desain 

merupakan aktifitas perencanaan desain yang berkaitan dengan proses produksi sebagai 

upaya untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan didalam menentukan kinerja produksi 

secara efektif, efisien dan ekonomis.  

Production Sketching adalah suatu gambar desain busana yang digunakan sebagai 

pedoman dalam proses produksi pada sebuah industri berskala besar, seperti garmen. 

Pembuatan sketsa produksi diproyeksikan sebesar-besarnya untuk meng-akomodasi sistem 

kerja industri yang kompleks dengan kapasitas/volume produksi yang sangat besar. Tujuan 

penggunaan gambar desain jenis ini adalah untuk menstandarisasi produk pada kisaran 

standar mutu tertentu sesuai dengan keinginan/ pesanan konsumen (buyer). Untuk 

kesempurnaan proses produksi pada sebuah industri besar, maka diperlukan gambar 

production sketching yang lengkap dan jelas. Semua detail pada model busana yang akan 

diproduksi harus digambar lengkap dan jelas, bahkan titik kritis dari desain busana digambar 

tersendiri disertai dengan keterangan-keterangan yang mendukung, sehingga akan mudah 

difahami oleh seluruh team produksi seperti bagian pola, bagian sampel, bagian potong, 

bagian jahit, bagian finishing, supervisor dan follow up (Merchandiser).   

Sebagai kelelngkapan dalam menjabarkan prosedur kerja, gambar Production 

sketching ini harus dilengkapi dengan production sheet/ worksheet, yaitu lembar kerja yang 

menguraikan semua keterangan yang diperlukan dalam pembuatan produk busana, seperti 

jenis bahan yang dipergunakan, warna, corak, ukuran, pelengkap busana, kode produksi, 

jumlah/kuantitas produksi dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan proses produksi 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

d. Membuat Desain Ilustrasi (Fashion Illustration) 

Fashion Illustration adalah cara menggambar desain busana dengan ukuran dan pola 

penggambaran di luar aturan/ukuran normal manusia. Ciri  yang paling menonjol dari jenis 

gambar desain ini adalah pada penggambaran karakteristik bagian tubuh yang tidak sesuai 

dengan bentuk/proporsi yang semestinya. Kelebihan dari gambar Fashion Illustration ini 

adalah pada tampilan gambar yang walaupun dibuat dalam proporsi/anatomi yang tidak 

sempurna, namun tetap terlihat proporsional. Bahkan untuk kepentingan tertentu seperti 

artikel pada suatu majalah mode atau contoh koleksi pada sebuah rumah mode atau sanggar 

busana, jenis gambar ini sangat menunjang karena karakternya yang  estetis dan artistik. 

Tujuan pembuatan gambar fashion illustration adalah : 

1) Sebagai sarana dalam mengaktualisasikan kreativitas maksimal seorang desainer yang 

biasanya ditampilkan dalam berbagai media cetak. 

2) Sebagai media promosi eksistensi desainer / perusahaan 

 



 

3) Sebagai ilustrasi dalam rubrik mode di berbagai media cetak. 

4) Dalam kondisi tertentu, gambar fashion illustration seringkali dijadikan dokumentasi  

sebagai bahan penawaran kepada calon konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pembuatan Sampel 

Untuk mendukung terlaksananya konsep desain dan sebagai alat bantu presentasi, diperlukan 

pembuatan suatu model untuk lebih mendekatkan konsep tersebut pada bentuk yang 

nyata/aktual. Pembuatan sampel dapat membantu beberapa hal yang berkaitan dengan konsep 

desain, yaitu  :  

a. Sebagai sarana studi desain/rancangan produk untuk mewujudkan suatu konsep desain yang 

mendekati ketepatan 

b. Penampilan bentuk yang akurat 

c. Alat pembanding dengan produk yang sudah ada 

d. Alat bantu presentasi serta menjadi dokumentasi desainer dan marketing. 
 

Aktivitas pembuatan sampel biasanya akan berkaitan dengan tahap fasa preliminary 

design, yaitu proses menindak lanjuti desain konsep menjadi kegiatan yang lebih spesifik 

hingga pada proses pendeskripsian teknik pembuatan. 

 

B. Beberapa Model Peran Desainer di Industri Garmen di Bandung 

Model peranan desainer pada mekanisme kerja di industry garmen merupakan salah satu upaya 

dalam mendeskripsikan posisi desainer dalam struktur kerja industry garmen, serta untuk 

mengidentifikasi hubungan kausal antar elemen-elemen profesi dalam lingkup industry garmen, 

agar didapat gambaran menyeluruh dan rinci mengenai bagaimana system tersebut bekerja. 

Berikut adalah model-model peran desainer yang disusun secara general dari 10 sampel 

industry garmen di kota Bandung.  

 

 
 



Model 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Deskripsi  :   

Model peranan desainer di muka memberikan gambaran bahwa perusahaan memberikan 

prioritas yang sangat baik terhadap aspek desain untuk menghasilkan produk-produk yang 

memiliki kekuatan bukan hanya dari apek kualitas, tetapi juga aspek visualisasi produk yang 

bernilai tinggi, oleh sebab itu penempatan posisi desainer pada perusahaan tersebut semakin 

signifikan. Desainer pada pola di atas menempati posisi yang spesifik dan sangat menentukan, 

sehingga desainer diproyeksikan untuk mengelola proses dan manajemen desain secara optimal. 

 

 

Model 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Deskripsi  :   

Model pola peranan desainer berikut memberikan gambaran kurangnya komitmen perusahaan 

terhadap performance produk busana, sehingga tidak menjadikan aspek desain sebagai prioritas. 

Selain dari itu dengan menetapkan prioritas pada pemasaran dengan memfokuskan aktivitasnya 

pada, kegiatan penetrasi pasar desainer melakukan proses perancangan produk dengan cara 

memodifikasi produk-produk yang sukses di pasaran.   



Model 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deskripsi  :   

Gambaran empirik dari model pola peranan desainer di muka adalah suatu wujud kepedulian 

yang besar dari perusahaan terhadap pengembangan aspek desain pada tiap komoditas produk 

busana yang dihasilkannya, sehingga aspek desain menjadi satu prioritas yang cukup tinggi. 

Kondisi tersebut memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada peran desainer sebagai 

fihak yang paling kompeten dalam menghasilkan kreasi-kreasi desain inovatif. Desainer di 

perusahaan tersebut seain berperan sebagai perencana produk unggulan, juga memiliki peran 

yang cukup strategis dalam berbagai area yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen desain 

dan dalam pengembangan kualitas produk melalui desain yang dihasilkannya. 

 
 

Model 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deskripsi  :   

Model pola peranan desainer berikut memberikan gambaran tentang kondisi industry garmen 

yang berkonsentrasi penuh terhadap pengembangan strategi desain, sehingga perusahaan 

memberikan banyak peluang kepada desainer untuk berperan secara optimal  dalam membuat 

satu system perencanaan yang komprehensif terhadap produk-produk busana yang akan dibuat. 

Dalam hal ini desainer tidak semata-mata menjalankan tugas penggambaran desain, namun 

lebih dari itu desainer juga menjadi perencana pertama pembiayaan desain hingga produk siap 

dipasarkan, serta menjadi perencana pertama pada sistem produksi melalui formulasi konsep 

marker yang dirancangnya hingga menjadi sampel yang akan diteruskan pada proses 

selanjutnya.  

 
 

Model 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deskripsi  :   

Model pola peranan desainer di atas mendeskripsikan gambaran desainer yang tidak memiliki 

peranan yang strategis, karena seluruh produk yang dibuatnya merupakan penerjemahan dari 

pesanan konsumen yang telah memiliki kualifikasi dan persyaratan terperinci, sehingga desainer  

cukup menjabarkan pesanan tersebut dalam bentuk gambar yang senantiasa dikonfirmasikan 

pada pemesan (customer/buyer), agar seluruh prasyarat yang diminta pemesan dapat 

terakomodasi pada gambar desain yang akan diproduksi. Kondisi tersebut berdampak pada 

penempatan posisi desainer yang hanya bekerja sebagai pembuat gambar desain.   

 

KESIMPULAN 

1. Dari sejumlah industri garmen di Bandung yang dijadikan sampel pada penelitian ini, profesi 

desainer belum dilakukan secara ideal dan profesional, hal ini disebabkan karena para 

pemilik perusahaan (owner)/pimpinan tertinggi perusahaan belum memberikan porsi yang 

seharusnya diperankan oleh desainer di industri garmen secara maksimal. 

2. Fenomena peran desainer di industri garmen tersebut pada umumnya disebabkan oleh 

mekanisme sistem manajemen perusahaan yang melakukan interfensi terhadap beberapa area 

pekerjaan desainer, yaitu pada kewenangan penerapan kebijakan dalam kaitainnya dengan 

manajemen desain, yang idealnya menjadi wewenang dan tugas desainer sebagai 

perancang/perencana produk busana. 
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