
 Penampilan dari 94 desainer muda Universitas Negeri Malang yang dibalut 

dalam Event Besar Tahunan Grandshow Tata Busana UM 2022  

 

Malang, 21 Oktober 2022 – Prodi Tata Busana Universitas Negeri Malang kembali 

menyelenggarakan Event besar Grandshow Tata Busana UM 2022 dengan judul Dominate, yang 

akan menampilkan karya-karya 188 busana Ready to Wear dari 94 desainer muda prodi Tata 

Busana Universitas Negeri Malang. Bekerjasama dengan 38 profesional Model, Coreogeraphy by 

Agoeng Soedeir Poetra, music by Joe Enderson. 

Tentunya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dikarenakan adanya beberapa dukungan dari 

ibu Dr. Mazarina Devi, M.Si selaku Ketua Departemen Teknologi Industri, Ibu Dr. Agus Hery 

Supadmi Irianti, M.Pd selaku Ketua Prodi Tata Busana, Ibu Dra. Endang Prahastuti, M.Pd dan dan 

Ibu Dra. Hapsari Kusumawardani selaku dosen pembimbing produksi pembuatan busana ready to 

wear, M.Pd, ibu Risky Yulianingrum Pradani, S.Pd, M.Pd selaku Dosen pembimbing kepanitiaan 

Grandshow UM 2022, Bapak Agus Sunandar, S.Pd, M.Sn selaku dosen pembimbing Desain dan 

Event, Ibu Nurul Hidayati, S.Pd, M.Sn selaku dosen Pembimbing Desain, Celina Ridha Afandi 

selaku Ketua Pelaksana kegiatan Grandshow UM 2022, serta beberapa pihak terkait yang selalu 

mendukung acara Grandshow UM baik dari pihak sponsor serta para Media Partner. 

Setelah 2 tahun pandemic Grandshow Tata Busana UM dilaksanakan secara virtual, pasca 

pandemic dunia memasuki era new normal sehingga saat ini merupakan waktu yang tepat untuk 

menghidupkan kembali perkembangan fashion, salah satunya melalui acara Grandshow Tata 

Busana UM yang dilaksanakan di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang pada tanggal 22 

oktober 2022,  memiliki kapasitas 3000 penonton sesuai arahan dari SATGAS-COVID UM. 

Dalam Kegiatan Grandshow Tata Busana UM tahun 2022 ini dimeriahkan dengan penampilan 

special dari Momo sebagai Guets Star. 

Kegiatan Grandshow Tata Busana UM ini merupakan  representasi dari mata kuliah Pameran dan 

Cipta Busana, dimana mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh 

dengan cara memamerkan karya-karya busana ready to wear dari desainer muda yang dimiliki 

Universitas Negeri Malang pada program studi Tata Busana. Selain itu terselenggaranya event ini 

bertujuan untuk memperkenalkan trand fashion 2023-2024 kepada fashion people.  

Beberapa rangkaian kegiatan Grandshow Tata Busana UM 2022 kali ini diawali dengan kegiatan 

Foto Icon yang digunakan untuk memperkenalkan kegiatan Grandshow kepada publik dengan 

menggandeng 3 model professional. Dilanjutkan dengan kegiatan Model Hunt untuk menyeleksi 

para model yang akan memperagakan busana karya 94 desainer muda dari mahasiswa Program 

studi Tata busana Universitas Negeri Malang. Kegiatan selanjutnya adalah Finnal Assesment dan 

Foto Katalog, dalam kegiatan ini busana ready to wear yang sudah dibuat oleh para desainer muda 

dari Program Studi Tata Busana di nilai oleh dosen pembimbing yang terlibat dalam acara ini. 

Setelah Final Assesment dan Foto Katalog selesai, rangkaian kegiatan berikutnya adalah Pameran, 



kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memperkenalkan tema-tema yang diusung pada kegiatan 

Grandshow Tata Busana UM 2022. Kegiatan Pameran Grandshow Tata Busana UM 2022 ini 

dilaksanakan di dalam Gedung Transmart MX Malang. Setelah semua rangkaian kegiatan selesai. 

Tibalah pada pelaksanaan acara Grandshow Tata Busana UM 2022 dengan menampilkan karya-

karya busana ready to wear para desainer muda dari program studi Tata Busana Universitas Negeri 

Malang. Grandshow Tata Busana UM 2022 akan dilaksanakan pada tanggal 22 oktober 2022 di 

Gedung Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang. 

Kegiatan Grandshow UM 2022 ini mengusung Tema Dominate yang berarti dominan atau 

memiliki kekuasaan terbesar. Dominate sendiri diharapkan dapat menjadikan kita lebih percaya 

diri, berani berekspresi, dan mendominasi kontrol kehidupan yang sebelumnya mendapat 

pengaruh besar dari pandemic . Akan ada 8 sub tema yang nantinya akan ditampilkan oleh desainer 

muda dalam kegiatan Grandshow Tata Busana UM 2022, beberapa subtema tersebut memiliki 

pengertian dan karakteristik masing masing. diantaranya : 

Optimistic, memiliki karakter yang optimis namun selalu bersemangat mewarnai hari, dan selalu 

konsisten dalam berupaya. Dapat dilihat dari pemakaian motif  bentuk geometris yang ditonjolkan 

dengan warna warna yang cerah dan kontras. 

Logic, menampilkan kesederhanaan melalui sudut pandang yang berbeda, misalnya dengan 

mengubah siluet busana basic style.   

Joyful, memiliki karakteristik yang riang dan bebeas, kedua karakteristik tersebut ditunjukkan  

melalui bentuk busana yang loose, serba longgar, dan nyaman dipakai. Menggunakan bahan bahan 

ringan dengan warna-warna pastel yang menenangkan. 

Rustic, menunjukkan indahnya kesejahteraan hidup ditempat terpencil, menggambarkan 

kesederhanaan hidup. Diwujudkan dalam sebuah anyaman pada usatu desain busana.  

Transcultural, menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah suatu masalah.. dimana dalam subtema 

ini berani mengkombinasikan antara berbagai ragam kultur yang ditungkan dalam suatu desain 

busana sehingga menjadi satu keselarasan. 

Inventive, memiliki karakter busana yang praktis dan multi fungsi. Terlihat dari pengembangan 

blus dan jacket hoodie dengan aneka variasi kantong menjadi pilihan utama. 

Tech Paradox, memperihatkan ketidaklaziman suatu desain busana yang sangat jauh dari realita 

sehari hari, seakan hanya berada didunia maya. 

New Reality, tidak terjebak dalam dunia maya, membangun realita berdasarkan pengalaman 

bersama dari dunia augmented reality. Wujud-wujud kreasi dan inovasi yang tadinya ada dalam 

dunia maya, diterjemahkan dan diwujudkan menjadi busana yang lebih berdaya pakai (wearable). 

 

 



Tentang Grandshow Tata Busana UM 

Grandshow Tata Busana UM  merupakan representasi dari mata kuliah Pameran dan Cipta Busana, 

dimana mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan untuk menampilkan 

trend fashion 2023-2024 karya dari para mahasiswa Program Studi Tata Busana, serta untuk 

memperkenalkan trend fashion dari tahun ketahun kepada fashion people dan masyarakat awam. 

Kegiatan Grandshow Tata Busana UM ini telah bekerjasama dengan pihak pihak terkait yang 

bertujuan untuk mensukseskan acara ini. 

 

Media Kontak 

Septiana Ulifah 

CO Humas Grandshow UM 22 

Email : septiana.ulifah.1905446@students.um.ac.id  

Phone : 087851784056 
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