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ABSTRACT
Self-actualization is the need of every individual including people with physical disability. However, people 
with physical disability are still not able to actualize themselves to the fullest in social environment. Apparel 
such as clothing also contributes to this problem. This research will discuss about adaptive clothing and 
how it influences in the process of self-actualization and the presence of illustration on adaptive clothing will 
be further discussed. Research is conducted to find out what adaptive clothing design that is suitable for 
people with physical disabilities and what kind of illustration can be applied to increase the interest in using 
adaptive clothing to encourage self-actualization process. Qualitative and quantitative methods are used 
in the research. Competitor observation, expert and extreme user interview, focus group discussions also 
literature studies are conducted to obtain qualitative data while the distribution of online survey is carried 
out to collect quantitative data. 
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ABSTRAK
Aktualisasi diri merupakan kebutuhan setiap individu termasuk penyandang disabilitas fisik. Namun pe-
nyandang disabilitas fisik masih belum mampu untuk mengaktualisasikan diri mereka secara maksimal 
dalam lingkungan sosial. Busana pun turut andil dalam permasalahan ini. Penelitian ini akan membahas 
seputar busana adaptif dan pengaruhnya dalam proses pengaktualisasian diri serta menganalisa lebih 
lanjut akan pengaruh hadirnya ilustrasi pada busana yang adaptif. Penelitian diadakan untuk mengetahui 
desain busana adaptif seperti apa yang cocok untuk dikenakan penyandang disabilitas fisik dan penga-
plikasian ilustrasi seperti apa yang dapat diterapkan untuk menambah minat pemakaian busana adaptif 
untuk mendorong terjadinya proses aktualisasi diri. Metode penelitian yang dilakukan ialah metode kuali-
tatif dan kuantitatif. Observasi kompetitor, wawancara expert dan extreme user, pelaksanaan focus group 
discussion serta studi literatur dilakukan untuk memperoleh data kualitatif sedangkan pembagian survei 
daring dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif. 

Kata kunci: disabilitas fisik, aktualisasi diri, busana adaptif, ilustrasi.
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PENDAHULUAN 
Aktualisasi diri merupakan kebutuhan setiap individu. Dalam teori hirarki kebutuhan Maslow, aktu-
alisasi diri merupakan kebutuhan dasar manusia untuk berkembang dan mewujudkan potensi diri 
secara nyata(https://www.simplypsychology.org/maslow.html). Kebutuhan akan aktualisasi diri be-
rada di puncak piramida. Kebutuhan lain yang disusul dibawahnya, urut dari atas ke bawah yaitu 
penghargaan(esteem), kasih sayang(love and belonging) atau terkadang disebut kebutuhan sosial, 
rasa aman(safety) dan fisiologi(physiciology). Dorongan untuk memenuhi kebutuhan akan aktualisasi 
diri dapat terwujud jika kebutuhan-kebutuhan dasar sebelumnya relatif telah terpenuhi.

Black, Kabel dan Brookshire(2017:1) mengutip pernyataan Shakespeare dan Watson yang mengemu-
kakan bahwa tantangan sosial yang dihadapi penyandang disabilitas jika diamati dari perspektif sosial 
disebabkan oleh adanya suatu kemampuan atau penampilan yang berbeda yang dipersepsi dan dinilai 
negatif yang dibentuk oleh lingkungan sosial. 

Penampilan diri pun menjadi hal yang penting bagi penyandang disabilitas fisik agar dapat diterima 
secara sosial. Busana yang dipakai turut andil dalam menunjang penampilan. Kodzoman(2019: 9) 
memaparkan bahwa busana mampu memenuhi kebutuhan sosial karena mempengaruhi persepsi 
diri seorang individu terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Penelitian lebih lanjut dilaku-
kan oleh Hajo Adam and Adam Galinsky menyebutkan bahwa desain dan penggunaan suatu 
busana mempengaruhi pembentukan identitas diri, mempengaruhi perasaan dan persepsi(Chan 
dan Lepp, 2018: 27). 

Namun, desain busana yang umumnya beredar di pasar belum mampu memenuhi kebutuhan kon-
sumen penyandang disabilitas dikarenakan adanya perbedaan bentuk tubuh secara fisik yang meng-
hambat pergerakan dan independensi diri. Sehingga, mereka cenderung malu untuk menggunakan bu-
sana adaptif tersebut saat berinteraksi sosial. Rudolf(2015) dalam Vollbrecht. T(2015: 15) sependapat 
bahwa segi estetika yang dapat berupa sentuhan grafis pada busana adaptif perlu untuk diikutsertakan 
agar penyandang disabilitas mampu berbaur dengan penampilan lingkungan sekitarnya. 

Dari permasalahan yang ada di atas, adanya peluang bisnis busana adaptif untuk disabilitas 
fisik bernama FIV dengan pengembangan visual berupa ilustrasi. Maka dari itu, tujuan dari 
penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui desain busana  adaptif seperti apa yang cocok untuk 
penyandang disabilitas fisik dan pengaplikasian ilustrasi seperti apa yang dapat diterapkan untuk 
menambah minat penggunaan busana adaptif untuk mendorong tejadinya proses aktualisasi diri.  
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METODE PENELITIAN 
Data Primer
Data primer diperoleh melalui metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data primer dengan metode 
kualitatif dilakukan dengan cara observasi, wawancara expert user dan extreme user, serta pelaksa-
naan focus group discussion. 

Data Sekunder
Data sekunder dengan metode penelitian kualitatif didapat dengan studi pustaka yang didapat dari 
artikel, buku maupun jurnal yang mampu mendukung penelitian. Penggalian data sekunder diambil dari 
sumber literatur penelitian sejenis berupa artikel, jurnal maupun buku. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini merupakan kelanjutan dari latar belakang dan tujuan penelitian. Hasil dan pembahasan akan 
memaparkan hasil dan temuan dari data-data yang telah diperoleh untuk dibahas lebih lanjut. Bagian 
ini akan dibagi menjadi beberapa sub topik.

Tantangan Pengaktualisasian Diri yang Dihadapi Penyandang Disabilitas Fisik
Jumlah individu yang menyandang disabilitas fisik kian bertambah tiap tahunnya. Menurut dr.Farida 
Agustina selaku dokter rehabilitasi medis, hal ini disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan 
dalam bidang teknologi dan kedokteran yang mampu meningkatkan usia harapan hidup seseorang. 
Sebagai contoh, kemajuan ilmu kedokteran mampu menyelamatkan kehidupan seseorang yang terk-
ena serangan stroke dari kematian. Namun hal ini memungkinkan seseorang yang terkena stroke 
menyandang disabilitas karena kelumpuhan atau kesulitan berkomunikasi akibat kerusakan saraf 
otak yang belum bisa disembuhkan secara total oleh kemajuan ilmu kedokteran saat ini. Penyandang 
disabilitas yang selamat dari stroke pun kemungkinan mengalami kesulitan dalam melaksanakan keg-
iatan sesederhana berpakaian dan makan secara mandiri. Hal ini selaras dengan yang dipaparkan 
oleh Smart(2009) dalam Black, Kabel dan Brookshire(2018: 4) bahwa kemajuan ilmu kedokteran dan 
teknologi akan membuat individu dengan disabilitas mampu hidup lebih lama dengan komplikasi ke-
hidupan yang akan dihadapi.

Penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas fisik memiliki hak dan kesempatan yang 
sama untuk mengaktualisasikan potensi diri melalui berbagai cara seperti peningkatan kemandirian 
dan kesejahteraan sosial(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019:1). Namun penyandang 
disabilitas belum mampu untuk sepenuhnya mengaktualisasikan diri dengan baik. Eksklusivitas dan 



162 SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

marjinalisasi lingkungan sosial pada penyandang disabilitas masih sering terjadi berupa perlakuan 
diskriminatif, stereotyping atau stigmatisasi hingga kesulitan untuk berpartisipasi dalam lingkungan 
sosial(Martin, 2001; Olkin, 1999 dalam Hall. A(2018:4)). 

Seluruh narasumber extreme user yang telah diwawancarai adalah penyandang disabilitas fisik dan 
mengaku pernah mendapat perlakuan diskriminatif baik dalam bentuk fisik maupun verbal yang tidak 
menyenangkan dengan taraf yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Selaras dengan yang dipa-
parkan Bailey dan kawan-kawan(2016:2), bentuk eksklusivitas ini terjadi saat bentuk kecacatan atau 
gangguan disabilitas fisik yang dialami seseorang terekspos ke mata publik. Mereka berusaha mencari 
cara agar mereka dapat diterima oleh lingkungan sekitar. Salah satu cara yang dilakukan ialah dengan 
berpenampilan sebaik mungkin seperti menjaga kebersihan tubuh agar terlihat bersih dan berbusana 
dengan baik di depan umum. Hal ini dilakukan sebagai pendekatan untuk meminimalkan proses stig-
matisasi yang dapat terjadi(Bailey dan kawan-kawan(2016:2)). 

Busana yang Adaptif untuk Penyandang Disabilitas Fisik
Busana, seperti yang telah disinggung di bagian pendahuluan, memiliki peranan penting yang mem-
pengaruhi penampilan seorang individu dalam beraktivitas sosial. Busana juga memberikan keny-
amanan dan keamanan bagi pemakainya karena busana merupakan perpanjangan dari tubuh kita 
yang dibaratkan sebagai kulit kedua(Montemezzo dan Santos(2002) dalam Nevesa, Brigatto dan Pas-
choarelli(2015: 6135). Sebetulnya, busana merupakan media yang cocok untuk membantu pemenu-
han proses pengembangan potensi diri karena busana secara relatif mampu memenuhi kebutuhan di 
bawah kebutuhan aktualisasi diri. Namun busana yang beredar kian banyak ini sangat jarang yang 
ramah dan nyaman untuk dikenakan oleh penyandang disabilitas fisik dalam melakukan aktivitas seha-
ri-hari(Black, Kabel, Brookshire(2017:1)). 

Istilah occupational therapy(OT) diperkenalkan sebagai cabang ilmu yang diterapkan oleh dokter 
dan praktisi rehabilitasi medis untuk meningkatkan atau membalikkan kemampuan seseorang 
untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dokter Farida menjelaskan bahwa salah satu prinsip yang 
ada pada cabang ilmu OT ialah meningkatnya kualitas hidup/quality of life(QOL) seseorang yang 
dalam konteks medis sedang menjalankan proses rehabilitasi medis. Busana adaptif dapat berupa 
pakaian atau sepatu koreksi yang mampu menjadi media atau alat bantu yang menjawab prinsip 
OT apabila busana yang dirancang sedemikian rupa tersebut mampu memecahkan permasalahan 
yang dialami pengguna dalam hal ini penyandang disabilitas yang juga memberikan independensi 
serta peningkatan kualitas hidup. 
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Sebetulnya, hal mendasar yang mempengaruhi keadaptifan suatu busana terletak pada modifiikasi 
pada peletakan closure(bukaan pada busana) dan fastener(pengencang busana). Fastener digunakan 
untuk menghubungkan dua bagian yang terpisah pada bukaan suatu busana. Jika closure dan fastener 
ada pada posisi yang tepat maka memudahkan proses kegiatan memasang/donning dan melepas/
doffing suatu busana(Suri,P(2016:7,11)). Melalui observasi terhadap produk busana adaptif kompeti-
tor ditemukan bahwa busana adaptif umumnya menggunakan berbagai macam closure. Untuk kasus 
tertentu ditambahkan karet pinggang yang dapat disesuaikan pada celana bagi pengguna kursi roda 
yang dalam waktu lama berada dalam posisi duduk.

Dari hasil observasi, velcro menjadi salah satu jenis fastener yang sering digunakan memudahkan keg-
iatan donning dan doffing(Suri,P(2016:15)). Namun ada hal-hal lain yang dapat dipertimbangkan untuk 
menciptakan busana yang adaptif. Dalam konteks antropometri, konsiderasi ergonomi biomekanika 
tubuh atau gerakan tubuh manusia dalam beraktivitas perlu untuk diperhatikan(Nevesa, Brigatto dan 
Paschoarelli(2015:6135)). Dijelaskan lebih lanjut menurut J.J. Boueri(2004) dalam Nevesa, Brigatto 
dan Paschoarelli(2015:6136) bahwa ergonomi tubuh dalam berbusana dapat dilihat dari 2 tolak ukur 
yaitu saat posisi statis atau terstruktur dan posisi dinamis atau fungsional. Posisi atau gerakan tubuh 
yang berbeda secara spesifik seperti duduk, jongkok, menekukkan siku tangan dan kaki mempenga-
ruhi busana yang dikenakan dalam beraktivitas dan membantu desainer untuk menentukan masalah 
yang dialami pengguna dalam berpakaian.

Extreme user dan narasumber focus group discussion diwawancara untuk memaparkan kendala yang 
mereka masing-masing alami dalam hal berbusana. Aktivitas mengancing baju dianggap cukup me-
nantang terutama ketika kancing baju berada di daerah leher belakang. Untuk bawahan seperti celana, 
tidak ada kendala yang signifikan apabila celana tanpa tali pita. Untuk kegiatan mengancing kemeja 
dapat dilakukan secara mandiri dan tidak begitu sulit hanya saja lebih lama dari orang pada umumnya 
karena adanya kesulitan pada koordinasi pundak dengan tangan. Celana panjang yang cenderung 
sempit(slim fit dan skinny) lebih sulit dikenakan karena kurangnya ruang masuk untuk kaki penyandang 
disabilitas yang lemah.  

Dari penggalian data-data primer tersebut dapat ditarik beberapa prinsip-prinsip dasar yang dapat 
diterapkan. Desain busana yang adaptif harus menerapkan prinsip user-centered yang berkaitan den-
gan fungsi. Dalam hal ini desain yang adaptif harus memiliki fungsi yang mampu memberikan solusi 
atas masalah dan kebutuhan pengguna/konsumen yang berbeda-beda dalam hal ini bagi penyandang 
disabilitas fisik(Chan dan Lemp(2018:31). 
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Untuk penyandang disabilitas fisik dengan hilang atau lemahnya anggota tubuh atas seperti tangan, 
fokus utama ialah pemecahan masalah pada pemakaian busana atasan seperti kaos, kemeja bah-
kan jaket. Closure dan fastener seperti bukaan depan dengan kancing magnet atau velcro mampu 
memudahkan donning dan doffing untuk pengguna dengan cerebral palsy maupun artritis((Kabel dan 
kawan-kawan(2016) dalam Vollbrecht,T.(2018:13)). Perlunya perhatian pada pemecahan masalah un-
tuk penyandang disabilitas fisik dengan hilang atau terganggunya anggota tubuh bagian bawah seperti 
kaki perlu diperhatikan. Selain itu pengguna dengan gangguan pada anggota gerak bawah cenderung 
menggunakan alat bantu seperti AFO maupun kursi roda yang patut dijadikan bahan pertimbangan. 
Untuk kasus spina bifida yang cukup kompleks, penggunaan shunt maupun kateter perlu dimasukkan 
dalam pertimbangan(Anderson dan Spain(2016:2)). Busana yang adaptif mampu melindungi tubuh 
serta meningkatan independensi dan efisiensi dalam berbusana untuk pengguna maupun perawat 
dalam beraktivitas. 

Peluang dan Fungsi Ilustrasi pada Busana Adaptif
Busana adaptif yang sekedar memberikan fungsi independensi dan nilai efisien belum punya kekuatan 
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sosial dan aktualisasi diri terutama untuk penyandang disa-
bilitas kalangan remaja hingga dewasa muda. Penampilan busana yang dikenakan haruslah menarik 
agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar(Rudolf(2015) dalam Vollbrecht,T.(2018:15)). 
Suri,P.(2016:51) dalam penelitiannya memaparkan bahwa individu dengan tingkat penghargaan dan 
pemikiran positif yang lebih tinggi ditemukan pada individu condong pada pemilihan busana yang ek-
spresif juga estetik. 

Konsiderasi penambahan nilai estetika pada busana yang adaptif dapat berupa penambahan elemen 
visual yang mengikuti kaidah seni dan desain(Lamb(1992) dalam Vollbrecht,T.(2018:35)). Salah satu-
nya adalah dengan pengaplikasian seni dan desain ilustrasi pada busana. Menurut Gowans,A.(1971) 
dalam Doyle, Grove dan Sherman(2019:2) bahwa ilustrasi memiliki kemampuan untuk mendokumen-
tasi peristiwa, menarasi/storytelling, mempersuasi dan juga sebagai penghias yang mengkonkritkan 
suatu identitas melalui dekorasi. 

Dari hasil pengumpulan data kualitatif, didapatkan bahwa walaupun visual/bentuk fisik busana bukan-
lah faktor utama dalam pertimbangan memilih busana tetapi data menunjukkan busana sebagai media 
aktualisasi diri mampu diperkuat dengan hadirnya ilustrasi sebagai nilai jual. Ilustrasi memiliki suatu 
kemampuan untuk menciptakan suasana yang penuh dengan emosi yang membuat suatu ide atau 
gagasan menjadi nyata dan bermakna(Maharsi,I.(2016:12). 
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Hasil wawancara dengan extrem user menunjukkan bahwa mereka setuju bahwa konteks rupa yang 
diaplikasikan untuk busana adaptif dibuat lebih subtle atau tersirat agar tidak begitu mencolok. agar 
ketika busana dikenakan oleh kaum penyandang disabilitas tidak berujung pada eksklusivitas. 

PENUTUP
Busana yang adaptif ialah busana didesain sedemikian rupa yang fokus pada penyelesaian masalah yang 
dihadapi pengguna termasuk penyandang disabilitas fisik dengan memperhatikan faktor ergonomi tubuh 
serta penempatan closure serta fastener yang sesuai. Busana yang adaptif akan memberikan kenyamanan, 
rasa aman, efisiensi dan independensi diri. Namun busana adaptif juga harus mempertimbangkan estetika 
busana itu sendiri karena menjadi faktor penting dalam meningkatkan penampilan yang berujung pada pros-
es penerimaan dan pengembangan diri penyandang disabilitas fisik dalam lingkungan sosial. Berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa busana yang adaptif mampu menjadi salah satu 
media untuk mengaktualisasikan diri dengan adanya ilustrasi sebagai elemen visualisasi dan estetika dan 
hal ini membuka peluang bagi bisnis FIV untuk menjawab kebutuhan pasar. 

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat membahas strategi untuk meningkatkan brand awareness 
dari produk yang ditawarkan oleh bisnis busana adaptif dengan ilustrasi yang FIV usung kepada kha-
layak umum guna meningkatkan penjualan dan komersialisasi bisnis.
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