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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra 

International Institut of Fashion Mode akan dirancang dengan konsep 

desain futuristic, yang mengekspresikan kecirikhasan fashion melalui 

ornament yang ada pada façade bangunan. 

4.1.2 Aspek Fungsi 

International Institut of Fashion Mode berfungsi sebagai bangunan 

pendidikan fashion, yang menunjang perindustrian tekstil dan 

perkembangan kualitas SDM di kota Semarang. Dan institute ini menganut 

sistem pembelajaran international, sehingga SDM kota Semarang 

memiliki kualitas tinggi di bidang fashion. Dalam institute yang akan 

diracang ini, terdapat studio fashion yang digunakan untuk proyek akhir 

para peserta didik, juga akan dirancang gallery fashion guna menjual 

produk hasil karya para peserta didik, dengan persyaratan kualitas fashion 

yang baik. 

4.1.3 Aspek Teknologi 

Bangunan International Institut of Fashion Mode, akan memanfaatkan 

perkembangan teknologi yang sudah ada, baik dari segi pemakaian dalam 

pendidikan, dan dalam façade bangunan. 

- Teknologi dari segi pemakaian dalam pendidikan di era sekarang 

- Teknologi dalam façade bangunan 
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4.2 Tujuan, Faktor Penentu dan Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

Dibangun di kota Semarang sebagai bangunan pendidikan fashion, 

International Institut of Fashion Mode ini bertujuan : 

- Mewadahi para pelajar sekolah menengah yang ingin 

meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi dan berminat di bidang 

fashion 

- Mewadahi para fashionpreneur yang sudah memiliki basic dan 

ingin mengembangkan karyanya, International Institut of Fashion 

Mode ini menyediakan program short courses professional. 

- Meningkatkan kulitas fashion di kota Semarang melalui karya-

karya desainer yang lulus dari International Institut of Fashion 

Mode ini. 

- Meningkatkan kulitas SDM di kota Semarang khususnya di 

perindustrian tekstil, karena kebutuhan perjanjian pasar 

perdagangan bebas Asia Tenggara. 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Faktor penentu yang mempengaruhi perancangan proyek ini adalah : 

 Tapak dan lingkungan 

Pemilihan lokasi proyek ini berada pada kawasan 

pengembangan pendidikan, yaitu di BSB city, Semarang, 

sehingga lingkungan hijau di lokasi BSB sangat mempengaruhi 

perancangan desain sebuah bangunan, agar tidak merusak 

lingkungan hijau di sekitarnya. 
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 Peraturan / regulasi 

Peracangan suatu bangunan dipengaruhi oleh regulasi 

berdasarkan fungsional suatu bangunan, yang meiputi seperti 

KDB, KLB, GSB yang sesuai dengan RDTRK suatu kawasan. 

 Keamanan & kenyamanan 

Keamanan dan kenyamanan suatu rancangan bangunan dilihat 

dari aktifitas pelaku pengguna bangunan, sehingga perancangan 

bangunan dipengaruhi oleh kemanan dan kenyamanan, misal 

penataan antar ruang, dan teknologi yang digunakan dalam 

bangunan untuk menciptakan keamanan dalam bangunan. 

 Aktivitas pelaku 

Aktivitas pelaku yang ada pada bangunan akan mempengaruhi 

sirkulasi dan hubungan antar ruangan yang ada di dalam 

bangunan, baik antar sesama ruang indoor maupun ruang indoor 

dengan oudoor. 

 Persyaratan bangunan & ruang 

Persyaratan bangunan & ruang dapat dilihat dari segi fungsional 

bangunan, seperti bangunan pendidikan yang identik dengan 

jauh dari kebisingan sehingga perancangan menggunakan 

teknologi yang dapat meredam kebisingan. 

 Tema perancangan 

Tema perancangan yang sudah ditentukan oleh perancang, 

sangat mempengaruhi perancangan façade bangunan, maupun 
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secara keseluruhan fungsi bangunan sebagai bangunan 

pendidikan. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

 Persyaratan arsitektur 

Bangunan ini merupakan salah satu bangunan yang 

mengandung nilai edukatif di dalamnya sehingga banyak yang 

harus diperhatikan dalam mendesain international institute of 

fashion mode ini. Desain dari bangunan ini haruslah membuat 

penggunanya (mahasiswa) merasa nyaman untuk mengikuti 

kegiatan belajar mengajar disana. Oleh karena itu, beberapa hal 

yangharus diperhatikan dalam desain arsitekturnya adalah : 

- Desain façade bangunan mengekspresikan kecirikhasan 

fashion dan fungsi dari bangunan ini seperti konsep yang 

sudah dipilih oleh perancang 

- Desain bangunan maupun tata ruang di dalam bangunan 

harus dapat menciptakan suasana nyaman 

- Pola sirkulasi harus jelas baik di dalam bangunan maupun 

diluar bangunan 

 Persyaratan bangunan 

Bangunan adalah faktor utama dalam menciptakan suasana 

nyaman, bagi pengguna. Beberapa syarat yang harus dipenuhi 

dalam desain International Institut of Fashion Mode : 

- Penghawaan dan pencahayaan alami maupun buatan 

harus optimal sesuai kebutuhan ruang 
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- Pemilihan material yang akan digunakan pada bangunan 

juga harus diperhatikan dengan baik. 

 Persyaratan lingkungan 

Konteks linkungan dalam sebuah desain selalu berkaitan erat 

dengan tapak dan area hijau dalam desain bangunan. Maka dari 

itu, beberapa syarat dalam hubungan antara desain dengan 

konteks lingkungan, yaitu : 

- Konteks lingkungan selalu berkaitan dengan RDTRK 

sehingga desain peletakan bangunan harus berdasar 

pada, KDB,KLB, GSB, RTH.
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4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan 

4.3.1 Program Kegiatan dan Fasilitas 

Tabel 4. 1 Program kegiatan dan Fasilitas 

Sumber : analisis pribadi 
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Toilet wanita 

Studio sketching Ruang wakil direktur Gallery fashion Toilet pria 

Sewing lab Ruang rapat  Toilet khusus dosen 

Studio fashion Ruang 

kesekretariatan 

 Toilet staff 

Pattern lab Ruang rapat  Toilet difabled 

Lab tekstil Ruang arsip  Parkiran, halte 
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Lab batik Ruang staff teknisi   

Kelas regular Ruang staff 

kemahasiswaan 

  

Studio 

interactive class 

Ruang staff 

kebersihan 

  

Student center Ruang dosen   

Student lounge Ruang kepala jurusan   

Kantin/foodcourt Ruang kepala lab   

Hall Ruang control   

Mushola Ruang ME   

Taman Ruang AHU   

Mini library    
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Kebutuhan ruang Luas total 

Area pengelola 672 m2 

Area mahasiswa 3.715,1 m2 

Area penunjang  116,4 m2 

Area service 311,9 m2 

Total 4.815,4 m2 

Tabel 4. 2 kebutuhan Luas total bangunan 

Sumber : analisis pribadi 

 Luas kebutuhan tapak 

Luas kebutuhan tapak = luas total bangunan ÷ KLB 

  = 4.815,4 m2 ÷ 0.8 

  = 6.019,25 m2 

 Luas lantai dasar 

Luas lantai dasar  = luas kebutuhan tapak x KDB 

  = 6.019,25 m2 x 40% 

  = 2.407,7 m2 

 Luas ruang terbuka 

Luas ruang terbuka  = luas kebutuhan tapak – lantai dasar 

  = 6.019,25 m2 - 2.407,7 m2 

  = 3.611,55 m2 

 Luas ruang terbuka hijau 

Luas RTH  = luas ruang terbuka x 40% 

  = 3.611,55 m2 x 40% 

  = 1.444,62 m2 
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 Luas total tapak 

Luas total tapak  = luas kebutuhan tapak + luas parkir 

  = 6.019,25 m2 + 11.073,8 m2 

  = 17.093,05 m2 

4.3.2 Program Sistem Struktur dan Pelingkup 

Bangunan institute ini dirancang dengan ketinggian 3-6 lantai yang 

termasuk dalam kategori middle rise building. Berikut sistem struktur yang 

akan diterapkan dalam bangunan institute ini : 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Pembagian Sistem Struktur 

Sumber : google.com & analisis pribadi 

A. Struktur bawah  

System struktur bawah yang digunakan pada bangunan 

International Institute of Fashion Mode ini adalah system pondasi 

Konstruksi dinding 

batu bata sebagai 

pengisi/ penutup 

dengan perkuatan 

core pada inti 

bangunan. Yang 

menggunakan 

finishing cat, 

keramik, wallpaper, 

dll. 

Middle Structure 

Up Structure 

Atap rangka baja 

ringan, kayu, 

maupun atap dak 

Struktur rangka 

Low  Structure 

Pelapis / penutup lantai – 

keramik, parquete atau 

karpet. 

Konstruksi lantai beton 

Pondasi titik/ setempat 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo54fUooTWAhWBLY8KHcIwB28QjRwIBw&url=http://www.ilmusipil.com/perencanaan-bangunan-bertingkat&psig=AFQjCNE8E5DHFxcSz6gK0n2nQQjdHmt14A&ust=1504364919645644
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bored pile, footplate, dan retaining wall di beberapa tempat. Hal ini 

dilakukan karena tapak tersebut sudah rata dan bangunan yang 

akan didesain memiliki jumlah lantai kurang dari 5 lantai. 

B. Struktur tengah 

Struktur yang digunakan merupakan gabungan dari beberapa 

struktur dan dari beberapa material juga, seperti beton dan baja. 

Struktur utamanya adalah system rangka, yang diperkuat dengan 

system core. Untuk penutup bangunan menggunakan dinding bata 

ringan dan kaca tempered pada bagian yang butuh memasukkan 

cahaya matahari. Sedangkan untuk penutup lantai menggunakan 

keramik dan lantai granit. Untuk beberapa tempat, penggunaan 

parket kayu juga dibutuhkan, seperti di beberapa area outdoor. 

C. Struktur atas 

Atap yang digunakan pada desain bangunan ini adalah atap dak 

beton dan juga atap roof garden. Atap ini tidak harus berbentuk 

datar tetapi bisa juga dibuat kemiringan. Dan diberi ornament 

sehingga muncul kecirikhasan fashion 

4.3.4. Program Sistem Utilitas 

No Program sistem utilitas Keterangan 

1. Sistem penyediaan air bersih Sistem down feed, 

pertimbangan efisiensi dan 

efektivitas dalam penyediaan air 
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bersih. 

2. Sistem penyediaan air kotor Pembuangan air kotor terpisah 

antara WC, wastafel, dan 

pantry. 

3. Sistem pembuangan sampah - Pembuangan sampah tekstil 

akan di daur ulang menjadi 

benang, sehingga dapat 

dimanfaatkan kembali. 

- Pembuangan sampah 

ditampung secara terpisah 

antara sampah organic dan 

anorganik 

4. Sistem pemadam kebakaran - Sistem pencegahan secara 

aktif menggunakan APAR 

jenis, dry chemical powder 

untuk di ruang kantor, studio 

gambar, kelas regular, 

lobby, koridor, tangga, pos 

security. Kemudian pada 

ruang gallery fashion yang 

berisi bahan tekstil 

menggunakan APAR jenis 
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foam atau busa, dan di ruang 

laboratorium sewing, lab 

computer, dll menggunakan 

APAR jenis CO2. Serta 

terdapat smoke detector 

disetiap ruangan indoor. Dan 

stand pipe untuk bagian luar 

bangunan. 

- Sistem pencegahan secara 

pasif (tanga darurat dan 

koridor / jalan keluar) 

5. Sistem jaringan listrik PLN dan tenaga cadangan dari 

genset. 

6. Sistem jaringan 

telekomunikasi 

Jaringan internal dan jaringan 

eksternal 

7. Sistem pengaman gedung - Tenaga manusia (petugas 

keamanan) 

- Peralatan elektrikal yang 

berupa CCTV 

8. Sistem penangkal petir Sistem penangkal petir yang 

digunakan yaitu sistem Thomas 
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9. Sistem perawatan bangunan - Interior, dengan tenaga 

manusia (disediakan ruang 

kebersihan) 

- Eksterior, dengan tenaga 

manusia & sarana MEE 

(gondola) 

10. Sistem transportasi vertikal Transportasi vertical 

menggunakan tangga, (tangga 

utama dan tangga darurat). 

Tabel 4. 3 program sistem utilitas 

Sumber : analisis pribadi 

 

A. Pencahayaan  

Pencahayaan ini terbagi menjadi 2, yaitu pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan. Pencahayaan alami ini memanfaatkan sinar 

matahari alami yang masuk ke dalam bangunan. Sedangkan untuk 

pencahayaan buatan menggunakan beberapa lampu yang berguna 

untuk menunjang kegiatan dalam bangunan, seperti: Lampu 

fluorescents yang digunakan dalam ruang kelas, ruang kantor, 

laboratorium.  

 lampu LED strip yang bisa digunakan untuk menghasilkan 

cahaya indirect sehingga bisa menimbulkan kesan soft. 
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Lampu ini digunakan di area student lounge, student center.  

 Lampu LED spot yang digunakan dalam student center untuk 

menerangi setiap meja belajar, ataupun di area foodcourt 

untuk menerangi masing-masing meja makan.  

 Lampu halogen dengan watt yang cukup besar bisa 

digunakan pada hall dan ruangan lain yang membutuhkan 

penerangan buatan dalam skala besar.  

B. Penghawaan  Sistem penghawaan pada bangunan ini juga terbagi 

menjadi 2, yaitu penghawaan alami dan penghawaan buatan. 

Untuk penghawaan alami memanfaatkan sirkulasi udara yang 

masuk ke dalam bangunan, baik melalui jendela ataupun bukaan 

lainnya. Sedangkan untuk penghawaan buatan, bisa menggunakan 

beberapa alat yang bisa menunjang, seperti:   

 Exhaust fan 

 Intake fan 

 Curtain air 

 AC split 

 AC sentral   

C. Sistem proteksi kebakaran  Proteksi kebakaran pada bangunan ini 

menyediakan alat-alat yang menunjang pencegahan kebakaran, 

seperti smoke detector, fire detector, sprinkler, portable fire 
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extinguisher, dan fire hydrant. 

D. Jaringan air bersih dan air kotor  

 Air bersih Air bersih dari bangunan ini disuplai dari pihak 

BSB City yang memiliki pengolahan air bersih sendiri. 

Setelah dialirkan ke dalam bangunan, lalu ditampung di 

ground tank dan kemudian dipompa menuju tangki atas. 

Untuk penggunaan air tersebut menggunakan sistem 

distribusi down feed yang mengandalkan gaya gravitasi.  

 Air kotor - Black Water  Bisa diolah kembali menjadi bio gas 

atau bisa juga ditreatment  dengan disedot secara berkala. - 

Grey Water  Air buangan ini perlu diberikan gease trap agar 

lemak yang ikut terbuang dapat dinetralkan. Setelah itu, air 

yang sudah disaring tersebut dialirkan menuju penampungan 

sampit dan kemudian disalurkan menuju ke saluran kota (riol 

kota).  - Air Hujan Air hujan bisa ditampung dalam sebuah 

bak penampungan air hujan yang telah disediakan di dalam 

bangunan dengan tujuan untuk diolah kembali menggunakan 

water treatment sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan 

air bersih. Memang tidak digunakan untuk air minum, tetapi 

dapat digunakan untuk beberapa kegiatan seperti flushing 

toilet dan menyiram tanaman. 

E. Sistem penangkal petir 
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Sistem penangkal petir yang digunakan pada bangunan ini adalah 

sistem Thomas yang mempunyai jangkauan perlindungan 

bangunan lebih luas.  

4.3.3 Program Skenario Tapak 

Lokasi dari proyek desain International 

Institut of Fashion Mode ini sudah 

ditentukan berada di kawasan BSB City. 

Oleh karena itu, 

tapak yang 

akan di desain juga harus menyesuaikan 

dengan masterplan yang sudah dibuat 

oleh pihak pengembang BSB City. 

Dalam masterplan tersebut sudah 

ditentukan area-area yang digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu, seperti 

fungsi industri, rekreasi dan olahraga, pendidikan, perdagangan, jasa, dan 

perumahan.

Fungsi 

pendidikan 
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Gambar 4. 2 kondisi eksisting tapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tapak terpilih merupakan peruntukan lahan pendidikan, yang luasnya 

sekitar -/+ 4 Ha. Batasan tapak : 

 Utara : lahan hijau 

 Barat : permukiman 

 Timur : kawasan industri bsb 

 Selatan : lahan hijau 


