
BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Penekanan/ Tema Desain 

 International Institute of Fashion Mode ini dipilih dengan tema 

desain “Arsitektur Futuristik” yang mengekspose kekhasan fashion 

melalui façade bangunan, dengan memanfaatkan perkembangan 

teknologi yang semakin maju. Filosofi tema desain ini seperti 

perkembangan fashion yang selalu berubah dari jaman ke jaman, 

begitu pula dengan desain arsitektural suatu bangunan yang selalu 

berkembang dari jaman ke jaman memanfaatkan perkembangan 

teknologi yang ada. 

5.1.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

Arsitektur Futuristik muncul pada awal abad ke 20 di Italia. Gaya 

arsitektur ini sendiri sebenarnya merupakan bagian dari Futurism, yaitu 

suatu gerakan seni yang ditemukan oleh seorang penyair bernama 

Filippo Tommaso Marinetti pada 1909. Gerakan ini tidak hanya menarik 

penyair, musisi, dan seniman seperti Umberto Boccioni atau Giacomo 

Bela, tetapi juga menarik sejumlah arsitek. Futuristik mempunyai arti 

mengarah atau menuju ke masa depan. Futuristik pada bangunan 

menggambarkan bahwa perencanaan dan pembangunannya tidak 

berdasarkan oleh sesuatu yang terkait dengan masa lalu, akan tetapi 

mencoba untuk menggambarkan masa depan. Bangunan harus dapat 



 
 

180 
 
 

mengikuti dan menampung tuntutan kegiatan yang pasti selalu 

berkembang. 

Arsitektur Futuristik memanfaatkan kemajuan di era teknologi 

dengan menggunakan bahan-bahan baru seperti baja, kaca, dan 

alumunium. Less is more, sederhana merupakan nilai tambah 

terhadap arsitektur sedangkan penambahan ornamen dianggap 

sebagai suatu hal yang tidak efisien. Nihilism, penekanan 

perancangan kepada space atau ruang, maka desain menjadi polos, 

simple, dengan pemakaian kaca lebar. Jenis bahan material yang 

digunakan diekspos secara polos dan ditampilkan apa adanya. 

Dalam arsitektur Futuristik, konsep desain tidak bergantung 

pada aturan tertentu dan cenderung bebas mengambil bentuk apapun 

selagi masih dalam konsep masa depan. Bentuk yang dihasilkan 

cenderung mengejutkan, tidak biasa, dan bahkan sering dianggap 

aneh. Sama halnya dengan bentuk bangunan zaman sekarang yang 

mungkin dianggap aneh oleh orang di masa lalu. 

Perancang mengaitkan konsep desain arsitektur futuristic ini, 

yang tidak bergantung pada aturan tertentu dan cenderung bebas 

yang sama dengan fashion, fashion desain tidak bergantung pada 

aturan tertentu; para desainer bebas mengekspresikan karyanya ke 

dalam sebuah imajinasi, yang dituangkan pada selembar kain sampai 

menjadi sebuah pakaian yang sangat indah. Sama halnya dengan 

arsitektur futuristic kebebasan seorang arsitek dalam merancang 



 
 

181 
 
 

sebuah bangunan, sehingga membentuk suatu ornament yang 

didukung kecanggihan teknologi di era sekarang. 

5.1.2 Studi Preseden 

Perkembangan arsitektur futuristic, seiring dengan 

perkembangan teknologi yang semakin canggih, penggunaan 

material-material serta teknologi yang mampu memperindah desain 

façade sebuah bangunan. Dengan konsep desain yang 

berkesinambungan dengan fashion desain, dapat memperkuat 

landasan perancangan International Institute of Fashion Mode. Berikut 

studi preseden yang sudah penulis (perancang) rangkum : 

1. Bund Finance Centre Shanghai 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 1 Bund Finance Centre Shanghai 

Sumber : google.com 

Sebuah kuartal keuangan baru sedang dibangun di dekat tepi 

laut kota tua Shanghai. Dirancang oleh perusahaan arsitektur 

Inggris, Foster + Partners dan Heatherwick Studio, 

pengembangan seluas 420.000 meter persegi mencakup dua 
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menara tengara setinggi 180 meter, berisi kantor, hotel butik, 

dan berbagai ruang ritel mewah. Inti dari skema ini adalah 

pusat seni dan budaya dengan façade fleksibel yang bisa 

diubah untuk secara dramatis mengubah tampilan bangunan. 

Terinspirasi oleh teater tradisional Tiongkok, bangunan 

bertingkat tiga ini memiliki fasad mirip tirai dari tabung 

perunggu yang menyerupai bambu. Tabung ini menggantung 

di tiga lapisan, membuat layar semi transparan di depan 

jendela dan balkon. 

2. Gallery of Sonnenhof Jerman 

 

 

 

 

Gambar 5. 2 Gallery of Sonnenhof Jerman 

Sumber : google.com 

Dari sang arsitek. Sonnenhof terdiri dari empat bangunan baru 

dengan ruang kantor dan tempat tinggal. Terletak di sejumlah 

kecil yang lebih kecil di pusat sejarah Jena , Jerman, struktur 

terpisah memungkinkan akses gratis melalui lapangan. 

Penempatan mereka di tepi luar plot mendefinisikan ruang luar 

skala kecil yang kongruen dengan struktur kota abad 
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pertengahan. Fasilitas outdoornya melanjutkan konsep desain 

keseluruhan bangunan melewati tepian tempat parkir. 

Penggabungan yang direncanakan antara perdagangan, 

tempat tinggal, dan kantor memungkinkan pola penggunaan 

yang fleksibel yang juga mengintegrasikan dirinya secara 

konseptual ke dalam lingkungan sekitar. 

3. Dalian International Conference centre 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 3 Dalian International Conference Centre 

Sumber : google.com 

Ruang teater dan konferensi di tingkat utama membentuk 

semacam struktur perkotaan dengan "kotak" dan "ruang 

jalan". "Alamat" yang dapat diidentifikasi ini memudahkan 

orientasi pengguna di dalam gedung. Dengan demikian 

tempat pertemuan informal, serta zona makan dingin dan 

katering, dan di antara aula, kebun dengan koneksi pandang 

ke luar disediakan sesuai kebutuhan penggunaan konferensi 

modern. 
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Akses ke garasi parkir di bawah tanah, pengiriman truk dan 

pembuangan limbah terletak di sisi barat daya situs ini, 

sehingga membebaskan jalan depan ke pintu masuk dari lalu 

lintas transit. Pintu masuk utama dari sisi laut sesuai dengan 

perkembangan masa depan, termasuk koneksi ke terminal 

pelayaran masa depan. 

5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Kemungkinan penerapan tema “Arsitektur Futuristik” pada 

perancangan desain International Institute of Fashion Mode : 

 Penerapan teknologi katrol pada bagian depan façade 

bangunan, untuk menggerakkan bamboo yang menerapkan 

sistem constanly moving. Dapat dimanfaatkan sebagai sun 

shading, radiasi panas matahari yang bergerak dari jam ke 

jam seperti perkembangan fashion yang berubah dari jaman 

ke jaman. 

 Penggunaan material baja yang bisa digunakan sebagai 

system struktur sekaligus elemen estetis bangunan. 

 Menyediakan ruang terbuka yang terintegrasi dengan 

desainnya. 

 Memanfaatkan open space dengan vegetasi eksisting tapak 

sebagai taman untuk menciptakan iklim mikro yang nyaman. 
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan pada institute mode ini difokuskan pada 

aktivitas utama yang berlangsung di institute pada umumnya, yakni 

kegiatan belajar mengajar perancangan mode diperlukan adanya 

pengaturan ruang-ruang yang tepat di dalam kompleks bangunan ini. 

5.2.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan : “penataan ruang-ruang yang mendukung 

efektivitas kegiatan belajar mengajar perancangan mode”. 

A. Terminologi 

Penataan : proses, perbuatan, cara menata, pengaturan atau 

penyusunan. 

Efektivitas : ada efeknya, dapat membawa hasil, berhasil 

guna. 

Jadi, “Penataan ruang-ruang yang mendukung efektivitas 

kegiatan belajar mengajar perancangan mode” adalah cara 

menata atau menyusun ruang-ruang di dalam kompleks 

bangunan institut mode yang disesuaikan dengan fungsi 

ruangnya supaya kegiatan belajar mengajar di bidang 

perancangan mode yang utama pada sekolah dapat 

berlangsung dengan lancar. 

B. Penataan ruang-ruang yang mendukung efektivitas kegiatan 

belajar mengajar perancangan mode, antara lain 

memperhatikan mengenai : 
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 Organisasi ruang (sumber : DK. Ching, Francis, Arsitektur 

: Bentuk, Ruang, dan Tatanan, Jakarta, Erlangga, 1999, 

hlm 189) 

- Organisasi terpusat, pusat : suatu ruang 

dominan dimana pengelompokkan sejumlah 

ruang sekunder dihadapkan. 

- Organisasi linier, suatu urutan linier dari ruang-

ruang yang berulang. 

 Organisasi bentuk ruang (sumber : DK. Ching, Francis, 

Arsitektur : Bentuk, Ruang, dan Tatanan, Jakarta, 

Erlangga, 1999, hlm 177) 

- Ruang di dalam ruang 

- Ruang – ruang yang saling berkaitan 

- Ruang – ruang yang bersebelahan 

- Ruang – ruang yang dihubungkan oleh ruang 

bersama 

 Hubungan ruang dengan sirkulasinya sumber : DK. 

Ching, Francis, Arsitektur : Bentuk, Ruang, dan Tatanan, 

Jakarta, Erlangga, 1999, hlm 282) 

- Melewati ruang-ruang, ruang-ruang perantara 

ddapat dipergunakan untuk menghubungkan 

jalan dengan ruang-ruangnya. 

- Menembus ruang-ruang, jalan menimbulkan 

pola-pola istirahat dan gerak di dalamnya. 
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- Berakhir dalam suatu ruang yang bersifat 

fungsional 

 Lokasi ruang menentukan jalan 

 Hubungan jalan digunakan untuk 

mencapai dan memasuki secara 

fungsionil atau melambagkan ruang-

ruang yang penting 

C. Ruang untuk fashion show 

 Pengertian catwalk 

Catwalk : sebuah jalan sempit, biasanya berupa 

panggung yang ditinggakan dan digunakan oleh 

model untuk memperagakan busana dan aksesoris 

selama peragaan  busana berlangsung. 

Gambar 5. 4 Catwalk 

Sumber : google.com 

Istilah catwalk mungkin berasal dari jalan sempit yang 

menghubungkan bangunan yang berdekatan. Istilah 

catwalk mungkin berasal dari arti harafiah, dimana 

para model yang berada diatas catwalk berjalan 

layaknya kucing, satu kaki ditempatkan persis di 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMrJnwrYjWAhWGVBQKHeqzAOcQjRwIBw&url=https://nrf.com/news/virtual-reality-catwalk&psig=AFQjCNFE2frdYkOg27aF4v7495iK9K9Jcg&ust=1504505487403198
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS7fzMr4jWAhVJpI8KHfDtC3AQjRwIBw&url=http://coolvape.ca/products/catwalk&psig=AFQjCNFE2frdYkOg27aF4v7495iK9K9Jcg&ust=1504505487403198
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQk8qhsIjWAhWBq48KHQD9CnUQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/510173464008557221/&psig=AFQjCNFE2frdYkOg27aF4v7495iK9K9Jcg&ust=1504505487403198
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depan kaki yang lain untuk menghasilkan sebuah cara 

berjalan yang menarik dan sikap serta langkah yang 

angkuh dengan langkah kaki yang dilebihkan / 

maksimal. Sebuah catwalk juga dikenal dengan 

sebutan runway (apabila tidak ditinggikan). 

 Bahan bangunan untuk panggung catwalk 

Beberapa catwalk terbuat dari vinyl floor dan laminate 

floor. 

 

Gambar 5. 5 Material Catwalk 

Sumber : google.com 

 Tata cahaya pada catwalk 

Tata cahaya yang digunakan adalah focused lighting 

(merupakan pencahayaan yang memusat; yang 

digunakan untuk memberikan penonjolan terhadap 

suatu elemen dalam ruangan). Pencahayaan / lighting  

 

 

 

 

Aman untuk heels 
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Gambar 5. 6 Pencahayaan pada Catwalk 

Sumber : google.com 

sangat dibutuhkan dalam fashion show untuk 

memperkuat tema dan style designer nya . 

Jenis lampu yang digunakan adalah spot light dimana 

lampu dipasang di permukaan, menempel ke plafond, 

dapat pula berdiri sendiri atau memakai sliding spot 

rail. Jenis penyinarannya fleksibel dapat diarahkan ke 

bidang yang dikehendaki. Keuntungan dari spot light : 

- Memberikan kesan lebih menarik pada 

benda yang disinari. 

- Fleksibel, sehinga arah penyinaran dapat 

dengan mudah diubah 

- Dengan menggunakan sliding spot rail 

maka spot light dapat dipindah – pindah 

letaknya (dengan cara menggeser) 

kearah yang diinginkan. 

- Dapat menimbulkan aksen yang khas 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZtdnYwYjWAhWDNI8KHeRlACQQjRwIBw&url=http://slb-design.com/news/ariella-couture-with-storm/12.html&psig=AFQjCNFsdB6J8E-0a0pLzUwSdjR6BsQY3A&ust=1504510797935400
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-5vSKxIjWAhXBK48KHVBqDoUQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/229754018464660359/&psig=AFQjCNFsdB6J8E-0a0pLzUwSdjR6BsQY3A&ust=1504510797935400
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- Dengan pemakaian sliding spot rail, 

maka jenis armature spot llight dapat 

dikombinasikan dengan model spot light 

tipe lain. 

 Instalasi lighting untuk catwalk 

Gambar 5. 7 Instalasi Lighting pada Catwalk 

Sumber : google.com 

 Make up room 

 

Gambar 5. 8 Desain Wardrobe di Bacstage 

Sumber : google.com 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-_8ThyYjWAhWLwI8KHTGxCAUQjRwIBw&url=http://www.sie-us.com/templates/mobile/details.asp?id=53375&PID=843072&psig=AFQjCNFsdB6J8E-0a0pLzUwSdjR6BsQY3A&ust=1504510797935400
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_rfD2yYjWAhWMOo8KHeoUBMcQjRwIBw&url=http://www.stagetex.events/event-production/fashion-shows/&psig=AFQjCNFsdB6J8E-0a0pLzUwSdjR6BsQY3A&ust=1504510797935400
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij88LDy4jWAhXJQI8KHT6hAA8QjRwIBw&url=http://gedungdhanapala.com/project/ruang-makeup-2/&psig=AFQjCNE48KC9TBMp226YP-Plt4pNPBj38w&ust=1504513433700464
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE_fi13IjWAhWLLo8KHZ1bC20QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/explore/wardrobe-room/&psig=AFQjCNGoWtgZyvsx42LVPEA9gJoWBsVHVg&ust=1504517946817484
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGxu_53IjWAhUIvI8KHSbfA7sQjRwIBw&url=http://www.priveedesigns.com/&psig=AFQjCNGoWtgZyvsx42LVPEA9gJoWBsVHVg&ust=1504517946817484
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2 ruang ganti ukuran kecil dengan rak baju, kaca make 

up dan lemari kecil. Ruang ganti memiliki ruang cuci, 

shower dan wastafel. Ruang terhubung dengan 

intercom dan program tata suara. 

Adapula ruang cuci private / shower untuk pengguna 

kursi roda. 

5.2.2 Studi Preseden 

Studi preseden permasalahan desain salah satunya adalah ruang 

untuk fashion show (termasuk di dalamnya catwalk). 

1. Banyak busana dengan merk-merk terkenal seperti Christian 

Dior, Vivienne westwood dan Louis Vuitton menunjuk bahwa 

kondisi catwalk yang dapat membahayakan para model. 

Beberapa catwalk membentang 45 meter dan memungkinkan 

bagi model untuk berdiri tegak lurus dengan kombinasi sepatu 

hak tinggi dan catwalk yang licin. (sumber : 

http://www.worldwebonline.com/search.pl?w=fashion, 

diakses pada hari Minggu, 3 september 2017, pukul 3:43) 

2. Beberapa peragaan busana batik tidak hanya menggunakan 

fasilitas indoor saja namun fasilitas outdoor juga dapat 

digunakan sebagai catwalk. 

3. Lokasi untuk peragaan busana biasanya disesuaikan dengan 

tema yang diangkat dalam suatu pagelaran selain dari 

dekorasi panggungnya. 

http://www.worldwebonline.com/search.pl?w=fashion
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Misalnya saja yang terlihat pada fashion show alumni Lasalle 

College :“tidak hanya panggung catwalk di dalam gedung 

yang bisa menjadi tempat para model berlenggak – lenggok. 

Puncak gedung pencakar langit pun bisa digunakan sebagai 

arena fashion show. Seperti yang dilakukan 2 desainer muda, 

dalam fashion show on sky di Citilites Sky Club and Bistro, 

Java paragon hotel, Surabaya lantai 21 yang mengusung 

tema The Glamorous in the Sky”. 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Seperti yang telah disebutkan, bahwa permasalahan dominan pada 

institute mode ini, adalah “Penataan ruang-ruang yang mendukung 

efektivitas kegiatan belajar mengajar perancangan mode”. Maka 

penerapannya pada institute mode ini antara lain : 

 Secara makro, massa dan ruang bangunan menggunakan 

organisasi ruang terpusat. 

 Organisasi ruang linier digunakan misalnya untuk pengaturan 

ruang-ruang kelas dan ruang-ruang lainnya. 

 Untuk hubungan ruang menggunakan sistem melewati ruang-

ruang, menembus ruang-ruang dan berakhir dalam suatu 

ruang yang bersifat fungsional (misalnya diterapkan untuk 

catwalk / runway). 
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 Untuk mendukung efektivitas kegiatan belajar mengajar, maka 

sistem sirkulasi udaranya menerapkan sistem cross 

ventilation. 

 Kenyamanan di ruang-ruang kelas dapat tercipta apabila 

didukung dengan pemilihan bahan bangunan yang 

mendukung pula (seperti misalnya penggunaan kaca di ruang-

ruang kelas yang tidak berlebihan, pencahayaan yang sesuai 

dengan fungsi ruang sehingga dapat menambah kefektivitasan 

dalam kegiatan belajar mengajar perancangan mode, 

pemilihan warna untuk dinding yang disesuaikan dengan 

karakter warna itu sendiri). 
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