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ABSTRACT
The fashion industry plays an important role in the economy in Indonesia. Fabric as one of the main 
ingredients of fashion, it turns out the remaining fabric produced is one of the biggest contributors to 
waste that can pollute the environment. The rest of the cloth or patchwork can be used / reprocessed as 
new goods called weareable art. Fashion craft art is a blend of traditional and contemporary art. With a 
variety of decoration namely tapestry techniques. Descriptive qualitative research methods are used in 
order to explain in detail the results to be described. The results of the study revealed that wearable art, 
as a contemporary traditional work of art, could become a new form with tapestry techniques, namely by 
weaving threads, fibers, fabric remnants by using a spamram device that is used to spin a stretch of wood 
material that functions to link the warp threads together. with feed
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ABSTRAK : 
Industri fashion berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Kain sebagai salah satu bahan 
utama fashion, ternyata sisa kain yang dihasilkan menjadi salah satu penyumbang limbah terbesar yang 
dapat mencemari lingkungan. Sisa kain atau kain perca dapat dipergunakan/diolah kembali sebagai 
barang baru disebut weareable art.fashion  Seni kerajinan merupakan perpaduan seni tradisional dan 
kontemporer. Dengan ragam hias yaitu dengan teknik tapestri. Metode penelitian deskriptif kualitatif 
dipergunakan agar dapat menjelaskan secara detail hasil yang akan diuraikan. Hasil penelitian terungkap 
bahwa wearable art, sebagai suatu karya seni tradisional kontemporer dapat menjadi bentuk baru 
dengan teknik tapestri yaitu dengan cara menenun benang, serat, sisa kain dengan mempergunakan 
alat spamram yang gunakan untuk memintal berbentuk  bentangan dari bahan kayu yang berfungsi untuk 
saling mengaitkan benang lungsi dengan pakan
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PENDAHULUAN
Sisa kain atau di sebut perca adalah sisa bahan yang sudah tidak terpakai lagi, sepintas sisa bahan 
tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi. Industri fashion adalah penyumbang ekonomi terbesar . 
Akan tetapi juga dampak pada limbah sisa bahan itu juga penyumbang sampah terbesar di industri 
fashion. Terlepas dari kemajuan yang ada, industri mode menjadi salah satu pencemar terbesar bagi 
lingkungan. Menurut data dari Ellen MacArthur Foundation, limbah bisnis busana di dunia mencapai 
US$500 miliar per tahun atau setara Rp7,1 triliun (https://www.dream.co.id) .Jika tidak di olah kembali  
dampak limbah tekstil akan merusak alam sekitar kita. Dengan adanya pemberdayaan kain bekas 
menjadi sesuatu yang baru untuk dapat diolah kembali dan mejadi nilai seni tinggi dengan menciptakan 
suatu karya wearable art dalam bidang fashion,apabila hasil dari b sisa kain tersebut menjadikan suatu 
hasil desain yang kreatif dan dapat di jual kembali. Wearable art atau juga di sebut art to wear yang 
di buat dengan konsep satu karya dengan di kerjakan dengan tangan wearable art  yang memiliki 
kualitas, unik, artistik dapat juga di pakai dalam kesempatan khusus maupun sehari-hari Dalam 
fashion wearable art dapat berupa eksperimental seni serat kain (seperti bahan sintetis), material 
kulit, logam (metal), dan 3D printing(http://www.sheradiofm.com).Tekstil eksperimental sesuatu yang 
berhubungan dengan pengoalah tektil dengan cara membuat kraesi dengan cara eksperimen, banyak 
cara teknik dalam pengolahan kreatif fabric salah satunya dengan teknik tapestry.Tapestriadalah 
teknik ragam hias dilakukan dengan menenun benang pakan pada benang lungsi yang dikaitkan pada 
bentangan kayu yang disebut spanram.Sejalan dengan perkembangan teknologi dan sains, sulaman 
ini tidak hanya untuk mendapatkan tekstur, tetapi juga untuk memperoleh serta memperindah suatu 
benda. Dengan latar belakang yang sudah di uraikan maka pemanfaatan  perpaduan sisa bahan kain 
yang tidak terpakai maka terciptalah suatu karya yang bernilai seni dalam sebuat art to wear dengan 
cara di olah lagi bertehnik tapestri kreatif fabric.

METODE  PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan metode diskripsi kualitatif, teknik pengumpulan data, dimana peneliti 
melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 
dilakukan (Riduwan, 2004 : 104).Pengumpulan data melalui observasi dan studi literatur.

PEMBAHASAN 
Wearable art dalam fashion adalah perpaduan seni  dalam fashion yang  menonjolkan kreatifitas dalam 
penciptaan sebuah desain, banyak ragam karya dalam mewujudkan sebuah ide seni. Perkembangan 
seni di Indonesia yang mulai berkembang seiring dengan perkembangan trend mode yang 
mendukung. Seni tersebut sangat erat kaitannya dengan keindahan, seni tersebut terlahir dari adanya 
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kreativitas atau imajinasi dari pikiran seseorang  yang menjadikan sesuatu lebh imajinatif dari pada 
yang sebelumnya. Untuk Indonesia sudah banyak talenta berkreasi melahirkan berbagai karya yang 
artistik. Wearable art  atau di sebut art to wear dibuat dengan konsep satu desain satu karya. Karya seni 
dalam fashion bukan berbicara tentang pakaian yang dikenakan saja, tetapi peran dan makna pakaian  
berperan dalam status sosialnya. Dalam fashion tersebut, maka akan terlihat secara jelas pesan gaya 
hidup dan status sosial sekelompok atau sebuah komunitas tertentu yang menjadikan identitas dari 
kelompok atau komunitas itu sendiri. Dalam fashion wearableart dapat berupa eksperimental seni 
serat kain, Untuk setiap karya dibuat dengan tangan (handmade) dan bisa berwujud pakaian maupun 
aksesoris, termasuk body jewelery.

Gambar 1. Contoh pakaian art to wear
Sumber. https://id.pinterest.com

Kain Perca merupakan sisa kain dari proses penjahitan,  sisa guntingan yang berasal dari pembuatan 
pakaian, kerajinan atau produk tekstil lainnya. Jahit perca adalah menggabungkan potongan-
potongan dengan cara dijahit tangan atau mesin jahit sesuai rencana. Jahit.  Kerajinan kain perca saat 
ini sudah menjadi salah satu kerajinan yang paling dikagumi dan diminati oleh banyak orang Indonesia, 
bahkan juga di seluruh dunia. Awalnya kerajinan ini merupakan salah satu kerajinan tradisional. 
Namun, sekarang kerajinan ini malah menjadi salah satu trend baru di dunia kerajinan. Seni Kerajinan 
perca merupakan perpaduan antara seni tradisional dan kontemporer. Kerajinan perca merupakan 
gabungan dua lembar kain yang tengahnya diisi dengan bahan penghangat batting dari silikon. Banyak 
orang yang tidak tahu bahwa kain perca sangat bermanfaat,  dibuat sebagai  aplikasi atau dengan cara 
di bordir maupun dengan menyambungkan perca- perca yang telah di gunting  dan di rapikan yang 
di sebut dengan patcwork. Biasanya setelah sehelai kain selesai dijahit atau dibuat pakaian, sisanya 
akan terbuang sia-sia. Padahal sisa-sisa kain itu masih bisa dimanfaatkan menjadi bermacam-macam 
kerajinan yang fungsional. Memanfaatkan kain perca sebagai bahan baku utama pembuatan aneka 
kerajinan ternyata bisa menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Dari kain sisa 
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jahitan yang awalnya tidak bernilai, bisa dikreasikan menjadi berbagai macam produk kerajinan yang 
memiliki fungsi dan harga jual cukup tinggi. Kain perca dapat di dapatkan di industri- industri fashion 
maupun home industri. Mulai dari bahan satin,tille,brokat organdi .sifon dan katun, dari bahan-bahan 
tersebut dapat di ciptakan desain kreatif mulai dari keperluan rumah tangga seperti taplak meja,bad, 
pakaian bahkan asesoris.

Gambar 2. Contoh hasil karya dari bahan perca 
Sumber. https://id.pinterest.com

Kata Tapestri diambil dari bahasa Perancis Tapiesserie yang berarti penutup lantai atau bahasa 
Latin Tapestrum. Tapestri sendiri adalah sebuah teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun 
benang-benang, serta-serat, dan bahan lain seperti kayu, logam, dan rotan dalam satu komposisi 
benda yang memiliki fungsi seni dan pakai.Struktur bentuk tapestri terdiri dari tenunan benang lungsi 
dan pakan yang dibuat menjadi barang atau benda seni tertentu.Benang lungsi adalah jalinan benang-
benang yang menghadap kearah vertikal sedangkan benang-benang pakan adalah benang yang 
mengarah horisontal dan menjadi bagian dari benang yang membentuk bidang gambar tertentu.

Gambar 3. Contoh alat spanram tapestri 
Sumber www.kriyaku.com

Alat dan kebutuhan tapestri di sebut  spanram. alat ini merupakan alat bentangan dari bahan  kayuyang 
memiliki fungsi untuk saling mengaitkan benang lungsi dengan pakan, dan membentuk motif tenun. 
Spanram adalah sebuah alat yang terbuat dari kayu dengan sisi diantaranya bahan yang di butuhkan, 
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kayu, paku,  benang, sisir , gunting dan jarum jahit  yang berhadapan dan terdiri dari beberapa paku 
yang masing-masing berjarak 1 cm.. Sisir berfungsi  untuk merapikan serta merapatkan jalinan benang 
yang telah ditenun, sehingga benang bisa rapat dengan baik.Paku dibutuhkan karena fungsinya yang 
mampu menyisipkan benang pakan pada benang lungsi, yang kemudian akan menciptakan corak atau 
motif tertentu. Bahan–bahan untuk dapat di pintal seperti, benang woll  ,kain perca. 

Gambar 5.Macam-macam silang tenunan
Sumber:  https://id.pinterest.com

Gambar 4. contoh hasil  teknik tapestri
Sumber : Soelistyowati, 2019
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Keterangan pada gambar 5 di atas, nama nama dasar silang tenunan 
1. Silang polos
2. Silang kepar 
3. Silang satin
4. Silang alur
5. Silang tulang ikan hering
6. Silang berbulu
7. Silang bersengkelit
8. Silang damask
9. Silang dobby

KESIMPULAN 
Fashion terus berkembang dengan adanya tren-tren yang selalu mengikuti perkembangan jaman, 
dengan di imbangi dengan produksi industri yang terus berproduksi yang tentunya menyisakan bahan 
sisa limbah tekstil  yang berupa sisa-sia perca kain dan tentunya pencemaran lingkungan alam di sekitar 
kita. Turut peduli dengan cara mengolah kembali atau bisa di sebut dengan recykling pengolahan 
sisa kain perca yang dapat menciptakan karya karya seni dalam bidang fashion berupa art to wear. 
Tidak hanya dalam bentuk pakaian berseni tinggi akan tetapi juga pakaian yang sehari- hari dapat di 
gunakan dan juga dapat pula dimanfaatkan dalam bentuk keterampilan karya kerajinan fungsional 
lainnya berupa kebutuhan alat-alat rumah tangga maupun asesoris misalnya berupa tas, perhiasan, 
sepatu dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat pula di manfaatkan dengan modal bahan murah 
untuk usaha home industri UKM  meningkatkan perekonomian di Indonesia.
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