
1.1 Latar Belakang Proyek 

BASI 

PENDAHULUAN 

Salah satu dari 3 kebutuhan pokok manusia adalah dalam hal sandang atau 

pakaian. Setiap manusia dari keeil hingga dewasa, baik pria maupun wanita 

pasti membutuhkan pakaian sesuai dengan fungsi utamanya yaitu untuk 

melindungi tubuh dari pengaruh luar. Jaman dahulu pakaian hanya dipandang 

dari segi fungsionalnya saja, tetapi sekarang seiring dengan perkembangan 

jaman yang tentunya diikuti oleh perkembangan peradaban dan pola pikir 

manusia, pakaianpun ikut mengalami perkembangannya. Oi era yang serba 

modern ini pakaian tidak lagi hanya dianggap sebagai pelindung tubuh saja. 

Kedudukan pakaian sudah menempati level peneitraan terhadap jati diri 

manusia yang memakainya. Pakaian sudah meneiptakan suatu dunianya 

sendiri yaitu dunia mode I fashion. Mengikuti tren fashion terbaru sudah 

menjadi keharusan bagi sebagian besar masyarakat sekarang ini terutama di 

kota - kota besar. Oengan selalu tampil "up to date" bahkan jika bisa menjadi 

trendsetter dianggap dapat menunjukkan eksistensi diri mereka dan menjadi 

sebuah kebanggaan tersendiri. Hal ini meneiptakan nilai konsumtif masyarakat 

yang selalu menginginkan ''warna'' baru di bidang fashion yang berimbas pad a 

permintaan akan produk fashion yang bertambah macamnya. Oleh sebab itu 

diperlukan desainer - desainer berbakat yang dapat menghasilkan karya -

karya baru yang inovatif, sesuai dengan tren mode dan fashion yang ada 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan mode dan fashion terkini. 
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Perkembangan dunia mode dan fashion dimulai dari Benua Eropa yang 

diwakili oleh kota - kota besar di sana seperti Paris, London, dan New York, 

sekarang perkembangan dunia fashion sudah merambah ke negara - negara 

di Benua Asia dan Indonesia adalah salah satu negara di antaranya. Hal ini 

terbukti dengan semakin banyaknya perancang busana berbakat yang 

bermunculan di Indonesia seperti Ghea S. Panggabean, Harry DarsonQ, Anne 

Avantie, Biyan Wanaatmadja, Arantxa Adi, Adjie Notonegoro, dan lain - lain. 

Begitu pula dengan Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah yang mulai 

memperlihatkan perannya di dunia mode dan fashion. Masyarakat kota 

Semarang sudah mengikuti gaya dan tren masa kini. Bahkan salah satu 

desainer ternama di Indonesia yaitu Anne Avantie yang mengkhususkan pada 

desain kebaya juga berasal dari kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebenarnya kota Semarang mempunyai potensi untuk melahirkan desainer -

desainer hebat lainnya. Sayangnya di kota Semarang ini masih jarang sekolah 

- sekolah mode dan fashion yang cukup potensial. Sedangkan minat 

masyarakat akan mode dan menjadi seorang desainer cukup besar. 

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka muncul gagasan 

untuk merancang sebuah sekolah mode dan fashion di Semarang yang 

diharapkan dapat menjadi wadah dan fasilitas bagi masyarakat khususnya 

warga Semarang agar dapat mengembangkan karirnya di dunia mode dan 

fashion, khususnya pada perancangan busana. 

Keberhasilan dari dunia mode dan fashion tak pernah lepas dari peran 

desainer - desainer yang ada sebagai pencetak karya - karya baru yang 

selalu berbeda dari yang sudah ada. Dan keberhasilan seorang desainer pun 

tidak luput dari pendidikan yang mereka dapatkan. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa keberadaan dari sebuah sekolah mode dan fashion 

sangatlah penting untuk perkembangan dunia mode dan fashion di Indonesia, 

khY$Y$ny~ (:Ii kQt~ S~m~r~flg· 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan 

Perancangan dari proyek ini bertujuan untuk memberikan sebuah 

wadah bagi masyarakat khususnya kota Semarang untuk 

mendapatkan fasilitas di bidang pendidikan mengenai mode dan 

fashion, khususnya pada perancangan busana. Selain itu juga 

memberikan tempat bagi para alumni dan desainer lainnya untuk 

mengenalkan karya - karya mereka kepada masyarakat luas melalui 

fasilitas penunjang yang ada yaitu butik dan arena fashion show. 

1.2.2 Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai adalah mentargetkan pad a hasil jadi pra 

perancangan untuk terciptanya bangunan sekolah mode dan fashion 

di kota Semarang yang diperuntukan bagi para siswa yang ingin 

mendapatkan pendidikan di bidang mode dan fashion. 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan dari proyek ini difokuskan pada : 

• Hal hal dan segala sesaatu yallg be.hubullgafl dellgail durtia mode, 

khususnya perancangan busana. 

• Hal - hal dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan dan 

perancangan sekQlah, khususnya sekQlah mode dan fashion, 
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• Studi kelayakan lokasi di kota Semarang, terkait pada potensi, kendala, 

dan prospek ke depannya. 

• Analisa dalam lingkup a rsitektura I dalam hal program ruang, aspek 

lingkungan, aspek bangunan. 

• Studi pada permasalahan dominan proyek dan penekanan desain yang 

akan diangkat. 

• Studi komparasi dengan proyek - proyek sejenis. 

1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

Data - data yang dibutuhkan dalam perancangan Sekolah Mode dan 

Fashion ini terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. 

Data - data tersebut didapatkan dengan cara: 

Data Primer 

• Observasi 

Mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan 

langsung pada proyek yang sejenis (sekolah mode dan fashion) 

dan juga survey lokasi yang hasilnya berupa dokumen pribadi. 

• Wawancara 

Melakukan wawancara langsung pada pihak-pihak yang berkaitan 

dan dapat membantu memberikan data-data yang diperlukan 

untuk perancangan sekolah mode dan fashion ini. 

Data Sekunder 

• Studi Literatur 
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Melakukan pencarian data-data yag diperlukan melalui buku-buku 

yang berkompeten dengan pembahasan masalah dan 

peran~ngan proyek yaitlJ mengenai ~kolah mo<;te <;tan f~$hion, 

dan juga via internet yang akan dijadikan acuan dalam proses 

perancangan. 

1.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 

Menyusun data - data hasil studi mengenai sekolah mode dan 

fashion. Data - data tersebut antara lain mengenai lokasi, pengertian 

dan persyaratan sekolah mode; sistem pembelajaran yang ada, para 

pelaku yang terlibat, aktifitas yang berlangsung , dan fasilitas yang 

tersedia. Hingga akhirnya dapat membuat asumsi mengenai 

organisasi ruang (kebutuhan ruang, besaran ruang, sirkulasi, 

aktivitas), fasilitas ruang, sistem bangunan, struktur bangunan. 

1.4.3 Metoda Pemrograman 

Melakukan penganalisaan terhadap data-data yang telah terkumpul, 

baik itu data primer maupun data sekunder dan mengkaitkannya 

dengan keadaan dan situasi yang ada sekarang ini. Pada metode ini 

juga akan menemukan permasalahan - permasalahan seputar 

sekolah mode dan desain yang kemudian akan dianalisa sehingga 

menemukan pemecahan dari masalah - masalah yang ditemukan. 

1.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

Tahap pra perancangan berupa penerapan konsep pemrograman 

yang akan dipergunakan, yang nantinya akan menjadi dasar dalam 

perancangan skematik, pengembangan rancangan, pembuatan detail 

hingga presentasi. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

BABI PENDAHULUAN 

Memaparkan mengenai penjelasan global dari seluruh isi L TP yaitu 

antara lain latar belakang proyek, tujuan dan sasaran, lingkup dari 

pembahasan, metoda pembahasan serta sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Deskripsi umum dari proyek yang akan direncanakan dalam skala 

makro kemudian menguraikan secara lebih mendalam mengenai 

proyek Sekolah Mode dan Fashion di Semarang yang didasarkan oleh 

metode - metode data secara deduktif dan induktif. 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Uraian dan analisis yang berisi tentang pendekatan pelaku, aktifitas 

dan kebutuhan ruang, sistem bangunan, dan analisa konteks 

lingkungan. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang konsep program yang ada, tujuan perancangan, 

persyaratan perancangan, program kegiatan - sistem struktur -

sistem utilitas - lokasi dan tapak. 

BAB V KAJIAN TEORI 

Penjabaran dari dasar - dasar teori dan konsep yang dipakai dalam 

penekanan desain pada perancangan proyek Sekolah Mode dan 

Desain di Semarang, serta penjelasan dari permasalahan pokok yang 

diangkat atau ditelusuri yang menjadi faktor penentu optimalisasi hasil 

desain. 
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