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Mahasiswa Pendidikan Teknik Busana dan Teknik Busana angkatan 2010 Fakultas Teknik
Universitas Negeri Yogyakarta menggelar pagelaran busana di Gedung Balai Shinta,
Mandala Bhakti Wanitatama (18/1). Tema yang diusung, Reincarnation of Eve yang berarti
lahirnya kembali suatu jiwa namun dengan wujud dan karakter yang berbeda- beda,
sementara Eve atau Siti Hawa merupakan manusia pertama yang membawa kelahiran
manusia-manusia berikutnya. Reincarnation of Eve merujuk pada tren 2013 yang diwujudkan
dalam berbagai macam karakter, desain, material, yang digunakan dalam peragaan busana
ini. Selain itu, Reincarnation of Eve ingin menitiberatkan bahwa meski setiap manusia
memiliki keunikan, ciri, dan daya tarik pribadi masing-masing, tetapi manusia tetap memiliki
satu kesatuan yakni terlahir dari darah yang sama yakni Adam dan Hawa.
“Peragaan busana pesta dari 115 mahasiswa ini dibagi dalam enam kelompok, yaitu tiga
kelompok dengan busana yang menggunakan jilbab dan tiga lain diantaranya dengan busana
yang tidak menggunakan jilbab serta fashion show kemeja pria dan kimono sebagai ujian
mata kuliah konveksi dan garmen yang diampu oleh dosen tamu dari Japan International
Cooperation Agency (JICA), Michiyo San,”, tutu Amelia Christiawan, Ketua Panitia.
“Busana yang ditampilkan pada peragaan busana ini menggunakan teknik jahit halus yang
sebagian besar penyelesaiannya menggunakan tangan (hand made), mahasiswa diminta
untuk menampilkan semua kemampuan yang didapat selama kuliah dari semester satu
hingga semester lima ini”, tambahnya.

Dalam peragaan busana ini diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas, bakat
dan minat mereka dalam bidang fashion. Serta mengembangkan kemampuan mahasiswa
untuk menyelenggarakan suatu peragaan busana dengan busana yang telah dibuat. Selain
itu peragaan busana ini juga dijadikan ajang promosi Program Studi Pendidikan Teknik
Busana dan Teknik Busana Jurusan Pendidikan Teknik Boga Busana (PTBB) Fakultas Teknik
Universitas Negeri Yogyakarta.
Peragaan busana Reincarnation of Eve ini diakhiri dengan pemberian hadiah ke sembilan
pemenang, yaitu diantaranya Dianita Richa Nirmala ( Juara I Modelling), Asri Ratna Sofia
(Juara II Modelling), Syarifah Mutma’ina Asseggaff (Juara III Modelling), Dian Ratna Indah
Sari ( Juara Harapan III Modelling), Hilda Desi Mahani ( Juara Harapan II Modelling), Vita
Febri Wijayanti (Juara Harapan I Modelling), Dewi Ayu Wulansari ( Juara Best Costum), Nur
Wijayanti (Juara Best Total Look) dan Ayu Mawar Silvia sebagai Juara Favorit dari hasil voting
penonton. (ina/kaka)
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