
BABV 

KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian Teori Penekanan Desain 

5.1.1 Interpretasi dan Elaborasi 

Kegiatan utama yang berlangsung di sekolah ini bergerak di bidang 

mode dan dunia mode sendiri memiliki keterkaitan yang besar dengan 

dunia wan ita. Salah satu wujud keterkaitannya adalah segmen pangsa 

pasar utama yang sangat besar dalam dunia mode adalah wanita. 

Wan ita sebagai peran utama dikaitkan dengan dunia arsitektur, 

sehingga muncul gagasan Arsitektur Feminisme yang akan dijadikan 

sebagai penekanan desain. 

5.1.1.1 Feminisme 

Berasal dari kata latin femina yang berarti memiliki sifat 

keperempuanan, Kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis 

sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. Pengertian 

feminisme menurut beberapa sumber : 

• Le feminisme est une doctrine, mouvement qui preconise 

I'extension des droits du role de la femme dans la societe. 

Feminisme merupakan doktrin, gerakan yang membela perluasan 

hak-hak dan peran perempuan dalam masyarakat. (Dictionnaire Le 

Petit Robert1. 1995 : 291) 

• Le feminisme est un ensemble d'idees politiques, philosophiques 

et sociales cherchant a promouvoir les droits des femmes et leurs 

interets dans la societe civile Feminisme merupakan paduan dari 
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politik, filosofi dan sosial yang mengemukakan hak serta peranan 

kaum wanita dalam sebuah lingkup sosial. 

(Sumber : htlp:llfr.wikipedia.org/wiki/Phiiosophie_fOIoG3%A9ministe) 

5.1.1.2 Latar Belakang Feminisme 

Feminisme merupakan salah satu paradigma yang terdapat dalam 

arsitektur postrnodern. Aliran feminisme lahir karena didasari rasa 

ingin mendapatkan persamaan kedudukan dengan kaum pria dalam 

aspek sosial politik, hukum, dan pendidikan dimana wanita 

diharapkan lebih berperan dalam arsitektur (include) daripada hanya 

dieksploitasi keindahan tubuhnya, dijadikan patokan dalam represi 

makna ruang interior (exclude). 

Dalam arsitektur postmodern kebanyakan pria lebih memegang 

peranan penting dalam perubahan dunia arsitektur, melihat hal ini 

para arsitek - arsitek wan ita menuntut persamaan kedudukan 

melalaui gerakan feminisme. Mereka menyadari bahwa selama ini 

tubuh dan kemolekan mereka dijadikan objek dalam arsitektur 

(diikutsertakan) terutama dalam penataan interior ruang tanpa 

adanya kesempatan ikut serta sendiri dalam berarsitektur. Selain itu 

juga memperjuangkan persamaan kedudukan dalam hal upah 

kerja,persamaan hukum dan pendidikan. Paradigma Feminisme 

merupakan sebuah penalaran akan adanya kebebasan dan 

pengakuan dalam status sosial, gender, dan sebagainya. 

5.1.1.3 Pergerakan Feminisme 

• Abad 15 : Christine de Pizan menu lis ketidakadilan yang dialami 

perempuan. 
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• Tahun 1759 - 1797 : Mary Wollstonecraft, feminis pertama, 

mengatakan adanya pembodohan terhadap perempuan yang 

disebabkan tradisi masyarakat yang menjadikan perempuan 

sebagai makhluk yang tersubordinasi. 

• Tahun 1800-an : Susan dan Elizabeth telah mempe~uan9kan hak 

- hak politik, yaitu hak untuk memilih 

• Tahun 1949 : Lahir karya Simone de Beauvoir "Le Deuxieme 

Sexe". Dikemukakan pula istilah kesetaraan. 

• Tahun 1960 : Dimulainya penggunaan istilah penindasan dan 

pembebasan. 

• Tahun 1960 - 1970an : Lahirnya undang - undang yang 

menguntungkan wanita. Konsep patriarki mulai dikemukakan. 

• Tahun 1970 - 1980an : Wacana feminisme bermunculan di 

Amerika Latin, Asia, dan negara - negara dunia ketiga pad a 

umumnya. 

5.1.1.4 Aliran Feminisme 

Aliran - aliran yang ada dalam teori feminisme terbagi menjadi 3 

gelombang yaitu gelombang awal, gelombang kedua, dan gelombang 

ketiga. Pembagiannya adalah : 

Gelombang awal : 

a, Feminisme Liberal 

Aliran ini yang mengungkapkan stereotype bahwa perempuan itu 

lemah dan hanya cocok untuk urusan keluarga. Menekankan pada 

hak individu serta kesempatan yang sarna karena perempuan dan 
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laki-Iaki itu sama. Menuntut perubahan kebijakan dengan 

melibatkan perempuan duduk sebagai pengambilan kebijakan. 

b. Feminisme Radikal 

Memfokuskan pada permasalahan ketertindasan perempuan (hak 

untuk memilih adalah slogan mereka). Aliran ini menawarkan 

ideologi "pe~uangan separatisme perempuan" 

Muncul sejak pertengahan tahun 1970 sebagai reaksi atas kultur 

seksisme I dominasi sosial berdasar jenis kelamin. 

c, Feminisme Marxis I Sosialis 

Aliran Marxis menekankan pada masalah kelas sebagai penyebab 

perbedaan fungsi dan status perempuan. 

Sedangkan aliran Sosialis, yang muncul sebagai kritik terhadap 

aliran Marxis, menekankan pad a penindasan gender dan kelas. 

Gelombang kedua 

a. Feminisme Eksistensial 

Melihat ketertindasan perempuan dari beban reproduksi yang 

ditanggung perempuan, sehingga tidak mempunyai posisi yang 

sama dengan laki-Iaki. 

b. Feminisme Gynosentris 

Melihat ketertindasan perempuan dari perbedaan fisik antara laki

laki dan perempuan, yang menyebabkan perempuan lebih inferior 

dibanding laki-Iaki. 

Gelombang ketiga 

a. Feminisme Postmodern 
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Postmoderen menggali persoalan alienasi perempuan secara 

seksual, pSikologis, dan sastra dengan bertumpu pada bahasa 

sebagai s-ebuah sistem. 

b. Feminisme Multikultural 

Melihat ketertindasan perempuan sebagai "satu definisi", dan tidak 

melihat ketertindasan te~adi dari kelas dan ras, preferensi sosial, 

umur, agama, pendidikan, kesehatan, dsb. 

c. Feminisme Global 

Menekankan ketertindasan wan ita dalam konteks perdebatan 

antara feminisme di dunia yang sudah maju dan feminisme di 

dunia sedang berkembang. 

d. Ekofeminisme 

Berbicara tentang ketidakadilan perempuan dalam lingkungan, 

berangkat dari adanya ketidakadilan yang dilakukan manusia 

terhadap non-manusia atau alam. Ekofeminisme menawarkan cara 

pandang yang holistik, pluralistis, dan inklusif, yang lebih 

memungkinkan lelaki dan perempuan membangun relasi setaraj 

untuk mencegah kekerasan, menentang perang, dan menjaga 

alam-lingkungan dimana mereka hidup. 

5.1.1.5 T okoh Aliran Feminisme 

1. Foucault 

Meskipun ia adalah tokoh yang terkenal dalam feminisme, namun 

Foucault tidak pernah membahas tentang wanita. Hal yang 

diadopsi oleh feminisme dari Fault adalah bahwa ia menjadikan 

ilmu pengetahuan "dominasi" yang menjadi miliki kelompok-
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kelompok tertentu dan kemudian "dipaksakan" untuk diterima oleh 

kelompok-kelompok lain, menjadi ilmu pengetahuan yang 

ditaklukan. Dan hal tersebut mendukung bagi perkembangan 

feminisme. 

2. Naffine (1997:69) 

Kita dipaksa "meng-iya-kan" sesuatu atas adanya kuasa atau 

power. Kuasa bergerak dalam relasi - relasi dan efek kuasa 

didasarkan bukan oleh orang yang dipaksa meng "iya"kan 

keinginan orang lain; tapi dirasakan melalui ditentukannya pikiran 

dan tingkah laku. Dan hal ini mengarah bahwa individu merupakan 

efek dari kuasa. 

3. Derrida (Derridean) 

Mempertajam fokus pad a bekerjanya bahasa (semiotika) dimana 

bahasa membatasi cara berpikir kita dan juga menyediakan cara

cara perubahan. Menekankan bahwa kita selalu berada dalam 

teks (tidak hanya tulisan di kertas, tapi juga termasuk dialog 

sehari-hari) yang mengatur pikiran-pikiran kita dan merupakan 

kendaraan untuk megekspresikan pikiran-pikiran kita tersebut. 

Selain itu juga penekanan terhadap dilakukanya "dekonstruksi" 

terhadap kata yang merupakan intervensi ke dalam bekerjanya 

bahasa dimana setelah melakukan dekonstruksi tersebut kita tidak 

dapat lagi melihat istilah yang sama dengan cara yang sama. 

5.1.1.6 Tujuan Feminisme 

~ Membuka suatu persamaan perlakuan dalam perbedaan jenis 

kelamin sebagai pengontrol sosial. 
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• Muncul untuk membela hak-hak dan peran serta wanita dalam 

masyarakat seiring berkembangnya kultur dan struktur 

masyarakat yang semakin membedakan wan ita dan laik-Iaki. 

• Keseimbangan dan interelasi gender. 

5.1.1.7 Arsitektur Feminisme 

Merupakan karya arsitektur yang memfokuskan pada sifat - sifat 

wanita dan diterapkan pada desain arsitekturalnya. 

Arsitektur Feminisme sudah dimulai sejak jaman Mesir Kuno, yaitu 

ditandai dengan adanya pola - pola yang mencirikan arsitektur 

feminisme, misalnya penggambaran ornamen wan ita dan pengolahan 

ruang dalam pyramid yang mengutamakan hubungan ruang. 

Arsitektur Feminisme juga terlihat pada jaman Yunani Kuno. Arsitektur 

Yunani mengenal adanya pola tipikal dalam pembagian gender dan 

kelas sosial, yang dimunculkan pada beberapa orde yang memiliki 

karakteristik kaum wanita. Orde tersebut juga akhirnya berpengaruh 

pada arsitektural bangunan. 

a. Orde Doric (pelambangan laki - laki I perjaka) 

Memiliki bentuk sederhana, kolom pendek dan tebal. 

Perbandingan diameter dan tinggi adalah 1:4 

Alur pahatan tajam 

Warna yang digunakan adalah warna cerah 

tt Kesan yang ditampilkan adalah maskulin, terlihat dari 

proporsinya yang kokoh, tegak, dan kuat. 

b. Orde Ionic (pelambangan wanita yang bersuami) 

tt Ukuran koiom lebih kedi 
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it Terdapat banyak ornamen dan lebih halus alurnya 

Kesan yang ditampilkan adalah feminin, terlihat dari 

proporsiriya yang ramping sebagai penggambaran dari figur 

seorang wanita. 

c. Orde Corinthian (pelambangan gadis I perawan) 

• Sentuk kolom ramping. 

:1ft Memiliki detail khusus seperti acanthus pada capitalnya. 

5.1.1.8 Ciri ArsitektlJr Ferhinisrt1e 

• Adanya pembatasan ruang yang jelas. 

• Memiliki bentukan arsitektur yang lembut, halus, ramping. 

• Ornamennya banyak mengadopsi bentuk tanaman, burung, dan 

bunga sebagai perwujudan sifat lembut seorang wanita. 

• Penggunaan pola lengkung sebagai wujud kehalusan dan 

kelembutan wanita. 

• Adanya hubungan antar ruang yang erat. 

• Serupa arsitektur ramah lingkungan. 

• Pola ruang luar yang hijau dan penggunaan bahan - bahan alami. 

5.1.1.9 Wanita dan Feminisme dalam Desain 

-

WANITA 

• Lemah lembut dan halus 
• Suka keindahan 
• Selalu ingin menonjol L. Terbuka tetapi ingin privasi 

ARSITEKTUR 

• Kelembutan desain 
.. Garis : lengkung 
.. 8entuk: lingkaran, minim sudut 
.. Wama: cerah I pastel 

• Keindahan desain 
~ Interior: perabot plastis dan soft 
.. Omamen : dekorasi khas wanita 

• Penonjolan desain 
.. Gubahan masa : point of interest 
.. Eksterior : sculpture 

• Keterbukaan desain 
.. Ruang : kejelasan privat v.s publik 

\~ .. Lingkungan: bukaan max, interaksi r.dalam dan rJuar , 
"-- ..1.~ 

~~~------------------------------~~ Diagram 5.1 Wan ita dan Feminisme dalam Desain 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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5.1.2 Studi Preseden 

Park Guell 

Merupakan sebuah karya dart 

seorang arsitek Antoni Gaudi yang 

berupa sebuah taman multifungsi. 

Taman seluas 17 Ha, yang berada 

di Barcelona, Spanyol ini mulai 
Gambar 5.1 Park Guell 

Sumber: http://oddstuffmagazine.comlwp- dibangun pada tahun 1900 - 1901. 
contentluploads/201 O/1111MG _Park_ G%C 

3%BCeILBarcelona.jpg Park Guell sendiri berfungsi antara 

lain sebagai ruang terbuka untuk umum, tempat perayaan khusus, 

tempat untuk bersantai, sekaligus juga sebagai tempat tinggal. 

Lokasinya yang strategis yaitu di tengah kota menjadikan Park Guell 

ramai dikunjungi. 

Konsep dasar yang diusung oleh Gaudi adalah keindahan, dimana 

Gaudi menyelaraskan antara bentuk dan alam menjadi suatu makna 

tersendiri. Makna tersebut disampaikan melalui setiap simbol, detail, 

facade, hingga struktur dari taman ini. 

Gambar 5.2 Ornamen 1 
Sumber: 

http://www.cambridge2000.com/gallery/htm 
IIPC1413100.html 

Gambar 5.3 Ornamen 2 
Sumber: 

http://www.loschicles.com/en/pixlbcn.seite.s 
ehenswuer/deckenverzierung.park.guell.jpg 
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Eksplorasi bentukan plastis sangat terlihat, menjadikan Park Guell 

terkesan lebih dinamis. Bentukan plastis diterapkan tidak hanya pad a 

bangunan melainkan juga pad a elemen - elemen taman seperti 

dinding pembatas dan juga sitting group. Hal lain yang dilakukan 

Gaudi adalah pemilihan warna yang atraktif yang diaplikasikan pada 

dinding mozaik. 

Gambar 5.4 Eksporasi Bentukan Plastis 
Sumber : http://www.itchypixel.net/photos/park-9uell.jpg 

Garnbar 5.5 Sitting Group 
Sumber: 

http://www.whatbarcelona.com/phOt 
otour/img/Park-Guel'.jpg 

Gambar 5.7 Rumah Gaudi di Park Guell 
Sumber: 

http://nextours.files.wordpress.com/2011/03/ 
362026848_1e2a32dfe2_o.jpg 

Gambar 5.6 ApJikasi Dinding Mozaik 
Sumber: 

http://www.edwud.com/photos/tile_detaiLpa 
rk_guell.jpg 

Park Guelf juga memiliki sebuah 

rumah kecil di taman tersebut dimana 

Gaudi tinggal. Rumah tersebut kini 

telah diubah menjadi museum dan 

berisi furniture meliarik yang juga 

dirancang oleh Gaudi. 
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Kompleks taman yang dulunya diperuntukkan untuk perumahan elit ini 

sekarang menjadi tempat tujuan para wisatawan karena 

keindahannya yang terkenat. 

5.1.3 Kemungkinan Penerapan pad a Desain 

= Konsep dinamis, luwes, tidak kaku dengan bentukan masa 

menggunakan bidang - bidang lengkung 

• Atraktif, gaya, kreatif yang dilakukan dari pengolahan fasade 

misalnya permainan bentuk dan ukuran jendela, permainan 

warna dan material. 

• Tidak statis, berkembang, berinovasi terlihat dari permainan 

skala proporsi dan bentuk. 

• Pemilihan warna lembut pada interior ruang 

• Penambahan ornament yang berhubungan dengan wanita 

seperti burung, garis - garis lengkung, bunga, dll 

• Pemilihan furniture yang plastis, soft, tidak menimbulkan kesan 

keras. 

• Bangunan memiliki elemen yang dapat ditonjolkan sebagai point 

of interest misalnya sculpture. 

• Adanya batasan yang jelas antara ruang privat dan ruang publik. 

• Terdapat interaksi antara ruang dalam dengan ruang luar 
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Gambar 5.B Aplikasi bentukan plastis 
Sumber: 

http://harianto.files.wordpress.com/2009/0 
5/gbr3.jpg?w=500&h=375 

· O,Gb .• ~~. 
·EfID . ~ . 
. ~ ~. '. ' .~ ® . 
. ~ ~: 

Gambar 5.10 Ornamen lengkung 
Sumber: 

http://mazgun.files.wordpress.com/200B/1 
O/orna01B-kreis. png 

Gambar 5 .. 9 Aplikasi bentukan plastis 
Sumber: 

http://ruanghijau.files.wordpress.com/200 
B/11/assyafaah-7-struktur-lengkung1 .jpg 

Gambar 5.11 Hubungan ruang dalam 
dan luar 

. ~umber : http://1.bp.blogspot.com/
A9TYun4muoAITL Ov3Lzy911AAAAAAAA 

AGEl9dJNM-q4oGw/s1600/glass
closeup2.jpg 

Gambar 5.12 Pemilihan warna lembut 
Sumber: 

http://3.bp.blogspot.com/j'euMOHADSG4/SyTBP ... 
Ahfvll AAAAAAAABnO/XEkX3g67kj4/s400/desain

interior-ruang-tamu-k.ecil-merah-minimalistjpg 
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5.2 Kajian Teori Perrnasalahan Dominan 

"Penciptaan kenyamanan dan keefektifan ruang pada sekolah mode dan 

fashion" 

Permasalahan dominan yang ada berfokus pendekatan fungsional antara 

ruang - ruang yang ada dengan aktivitas yang terjadi di dalamnya. 

5.2.1 Interpretasi dan Elaborasi 

'" Nyaman: Sejuk, segar, bersih, menyenangkan 

'" Efektif : ada pengaruhnya I akibatnya, manjut, dapat menghasilkan 

Jadi maksud dari perrnasalahan dominan ini adalah mencari cara 

untuk yang menghasilkan suatu keadaan dan kondisi pada titik 

nyaman dan efisien yang sesuai dengan fungsi ruang dan aktvitas 

sekolah mode dan fashion. 

Hal ini dapat dicapai dengan cara : 

'" Penataan pola - zoning dan sirkulasi ruang 

• Pengaturan kenyamanan dalam aktivitas yang terjadi. 

5.2.1 .1 Penataan pola ruang 

Menurut DK Ching, penataan ruang - ruang akan meningkatkan 

efektivitas dari ruang itu sendirL Hal - hal yang perlu diperhatikan 

antara lain : 

'" Organisasi ruang 

Tabel 5.1 Analisis Organisasi Ruang 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Jenis Organisasi 
Penjelasan Kelebihan Kekurangan 

Ruang 
Terpusat Suatu ruang Efesiensi ruang Kemudahan 

~ 
dominan terhadap dapat maksimal sirkulasi dapat 
pengelompokan dan mudah untuk meliimbiJlkari 
sejumlah ruang menyusun sirkulasi kepadatan dalam 
sekunder. Be rsifat Kemudahan dalam sirkulasi itu sendin 
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stabil dan merencanakan 
bentuknya teratur susunan ruang 

Linier Sentuk ruang yang Fleksibel terhadap Ruang yang 

L __ I 
berurutan dengan berbagai bentukan memanjang 
suatu penghubung tapak yan ada seringkali 

c3t:lCiLJtJtJtJC yang berbentuk menciptakan 

[ --l memanjang sebuah lorong. 

Radial Memiiiki ruang Perpaduan antara Sirkulasi yang 

11 
utama sebagai ruang terpusat dan tercipta menjadi 

~ 
aCUCln tuang litiier ruang linier lebih banyak 
sesuai radiusnya sehingga penataan karena adanya 

"} ~~ ruang yang 'jari-jari' linier 

."'''-~ If. _ 
dihasilkan lebih 
efisien 

Cluster Pengaturan acak Oapat menerima Terkesan acak 
dengan ruang yang tidak terdapat 

CV--~ pertimbangan berlainan suatu kesatuan 
-"--..J perletakkan bentuknya dalam ruang. 

I I hubungan antar 
ruang 

.. Organisasi bentuk 

1. Ruang dalam ruang 

2. Ruang yang saling berkaitan 

3. Ruang bersebelahan 

4. Ruang yang dihubungkan ruang bersama 

.. Sistem Sirkulasi 

Tabel 5.2 Analisis Sistem Sirkulasi 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Sirkulasi Kelebihan Kekurangan 
Radial Pencapaian mudah karena Perlu penataan layout dan 

T 
kita dapat langsung perhitungan sirkulasi yang 
menuju arah yang dituju jelas agar tidak 

menimbulkan kekacauan 

Linier Alur sirkulasi sudah jelas Pencapaian menjadi jauh J 

c!) cb 
dan terpatok sehingga panjang 

0 tidak membingungkan Pengunjung tidak dapat 
langsung memilih tujuan 
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Loop Menghasilkan sebuah Dapat menimbulkan rasa 

n 
keteraturan ruang. jenuh dan lelah jika 
Jalur sirkulasi yang sirkulasi terlalu berputar -
terbentuk juga bersifat putar 
mengarahkan 

• Zoning Ruang 

Zoning pada bangunan disesuaikan dengan fungsi ruang dan 

aktivitas yang terjadi dalam ruang tersebut. Karena fungsi dari 

dilakukan penzoningan adalah untuk memudahkan dan 

mendukung aktifitas pemakai. 

Area zoning dibagi menjadi 3, yaitu : 

1. Publik 

Jika hubungan aktivitas dengan ruang adalah terbuka untuk 

umum, tidak ada batasan pada penggunanya. Peletakkan 

area publik mempunyai hubungan interaksi langsung dengan 

keadaan sekitar. 

2. Semi publik 

Jika hubungan aktivitas dengan ruang adalah hanya 

digunakan oleh orang - orang tertentu, namun memungkinkan 

untuk digunakan oleh orang lain dengan ijin tertentu. 

3. Privat 

Jika hubungan aktivitas dengan ruang adalah hanya untuk 

orang - orang tertentu, aktivitas tertentu, dan dengan sifat 

individual yang tinggi. 
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Tabel5.3 Kriteria Penzoningan 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Zoning Kriteria .. Harus mencapai kenyamanan 
Publik .. Sirkulasi mudah dan efisien 

- .. Ada akses keluar bangunan 

Semi publik 
.. Sirkulasi mudah dan efisien .. Tingkat ketenangan cukup - .. Ketenangan dan kenyaman tinggi 

Privat .. Pencapaian setelah publik dan semi 
publik 

A. 

Aktivitas yang terjadi di sekolah mode dan fashion ini terbagi 

menjadi 3 kelompok yaitu : pendidikan, komersial, dan pagelaran 

busana (fashion show) 

• Ruang - ruang kelas : privat 

• Sutik dan cafe: publik 

• Pagelaran busana : semi publik 

5.2.1.2 Pengaturan Kenyamanan 

Kenyamanan pada sekolah mode dan fashion ini ditekankan pada 

pencahayaan, layout ruang, pemilihan material, pemilihan warna. 

.. Pencahayaan 

Pengaturan pencahayaan dalam suatu bangunan mempunyai 

pengaruh yang besar dalam pencapaian kenyamanan di dalam 

bangunan. Pengaturan lampu pada ruang juga dapat memberikan 

kesan yang berbeda, sehingga dapat mempe~elas fungsi dari 

ruang tersebut. 
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Jenis pencahayaan : 

Sistem Pencahayaan Alami 

Keuntungan : 

- Mata tidak cepat lelah karena adaptasi retina berubah mengikuti 

intensitas cahaya. 

Cahaya dapat membantu mencitrakan objek secara natural. 

- Hemat energi 

Kerugian: 

- Fleksibilitas penerangan terbatas 

- Intensitas cahaya tergantung cuaca 

Pencahayaan alami dapat diterapkan pada siang hari dan dalam 

keadaan cuaca baik; dengan system skylight pad a atap atau 

dinding transparan ( enclosure) 

Sistem Pencahayaan Buatan 

Keuntungan : 

- Efek cahaya mudah diatur 

- Tidak bergantung pada cuaca 

Kerugian: 

- Mata mudah lelah karena retina yang selalu berubah 

- Cenderung merubah citra warna dari suatu objek ( pada tujuan 

tertentu hal ini menjadi keuntungan ) 

Digunakan pad a waktu malam hari atau jika ruang-ruang internal 

tidak dapat diterangi oleh sinar matahari pada siang hari karena 

cuaca atau bentuk dimensi bangunan , serta ruang-ruang khusus 

yang memerlukan pencahayaan buatan khusus. 
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Jenis lampu 

- Lampu pijar 

Jenis lampu yang paling sedikit menghemat energi. Lampi pijar 

standart memiliki efisiensi energi 5 sampai 20 lumen per watt. 

(Mark Karlen. 2007:7) 

- Lampu halogen 

lampu halogen memiliki efisiensi energi antara 15 dan 25 lumen 

per watt, Lampu-Iampu PAR Halogen biasanya olgunakan untUl< 

penerangan pada hunian dan penerangan ruang luar, hotel dan 

motel terutama pada ruang pamer taka retail. (Mark Karlen. 2007:7) 

- Lampu fluorescent 

Lampu Fluorescent adalah sumber cahaya yang sangat baik 

untuk bangunan komersial dan institusi. (Mark Karlen. 2007:7) 

- Lampu HID 

Lampu HID pada umumnya hemat energi, menghasilkan 

efisiensi energi sebesar 50 sampai 100 lumen per watt. Lampu 

HID membutuhkan waktu pemanasan, lampu tersebut akan 

bertambah terang setelah beberapa men it sampai mencapai 

keluaran cahaya penuh. (Mark Karlen. 2007:9) 

- Lampu LED 

Lampu LED memiliki 60 - 100 Lumens I Watt. LED (Light 

Emitting Diode) dioperasikan dengan arus searah (Direct 

Current) 12 Volt. Lampu LED juga dapat dioperasikan 

menggunakan arus bolak balik (Alternating Current) 100 - 240 

Volt. 
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Kualifikasi Dan Persyaratan Penerangan 

Kualitas Penerangan 

Kualitas penerangan yang harus dan layak dis-ediakan dalam 

suatu ruangan ditentukan oleh : 

• Penggunaan ruang, khususnya ditinjau dari segi beratnya 

pembebanan pad a mata oleh aktivitas yang harus dilakukan 

dalam ruangan itu. 

• Lamanya waktu aktivitas, dengan daya mata yang tinggi dan 

sifat aktivitasnya. 

Persyaratan menurut kualitas penggunaan ruang 

• Ke~a Halus sekali : Pekerjaan cermat terus - menerus, 

seperti peke~aan detail kec41. 

• Ke~a Sedang : Pekerjaan tanpa konsentrasi yang besar 

dari si pelaku seperti pekerjaan kayu, montase onderdil yang 

besar dan sebagainya. 

• Kerja Kasar : Pekerjaan dimana detail - detail yang besar 

harus dikenal seperti pad a gudang, lorong lalu - lintas orang 

dan sebagainya. 

Tuntutan minimum kekuatan penrangan E ( lux) 

• Kerja halus sekali : 300 

• Kerja halus : 150 

• Kerja sedang 80 

• Kerja kasar 40 
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eft Layout Ruang 

Layout ruang berkaitan dengan pola sirkulasi aktivitas pada ruang 

tersebut. Pola sirkulasi yang jelas akan menghasilkan sebuah 

tatanan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. 

eft Pemilihan material dan warna 

Pemilihan material dan warna juga didasarkan pada kebutuhan 

utama aktivitas yang dikaitkan dengan faktor kenyamanan. Dalam 

artian, segala penentuan bahan harus terlebih dulu dihubungkan 

dengan kecocokan aktivitas yang akan ditunjang. 

Tabel 5.4 Analisis Karakter Warna 
Sumber : Gon, Harry, dkk. (2005). Kombinasi Wama 

Warna Analisis Karakter 
Membangkitkan energi, hangat, komunikatif, 

Merah 
meningkatkan impresi, menarik perhatian, 
sensual, mewah, ambisi, meningkatkan aliran 
darah 
Cerah, membangkitkan energi, bersemangat, 

Kuning penuh vitafitas, komunikatif, mendorong 
ekspresi diri, inspiratif 

Biru 
Harmonis, tenang, dingin, sejuk, nyaman, 
terlindungi 
Bersahabat, feminin, sosiafisasi, penuh harapan 

Oranye 
dan percaya diri, membangkitkan semangat, 
vitalitas dan kreativitas, menimbulkan perasaan 
senang, gembira, dan optimis, penuh energi 

Hijau Elegan, melambangkan alam, tenang 
~-'''--

Ungu 
Menarik perhatian, misterius, feminim, antik, 
anggun, hangat 

Putih 
Melambangkan kemurnian, kepolosan, 
kenyamanan, tipis, cepat kotor 

Hitam 
Kuat, percaya diri, maskulin, elegan, megah. . 
dramatis, misterius 

Merah muda 
Menenangkan, memanjakan, meremajakan, 
lembut, segar, feminim, ceria 

Biru muda 
Segar, bersih, santai, sejuk, tenang, ringan, 
terbuka, menimbulkan kesan luas 

Hijau muda Tenang, elegan, asri, segar, menimbulkan 
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kesanluas 
Ungu muda Menenangkan, anggun, romantis 

Krem 
Lembut, netral, bersih, tenang, nyaman, 
memberi kesan lapang, hangat 
Berkesan serius, stabil, menciptakan 

Abu-abu keheningan, kesan luas, dingin, kaku, tidak 
komunikatif 

Perak 
Glamour, mewah, magis, misterius, romantis, 
dramatis 

Emas Glamour, mewah 
Cokelat tua Natural, hangat, nyaman, anggun, elegan, akrab 

Biru tua Menstimulir, membangkitkan semangat 
Hijau tua Oramatis 

Penggabungan suatu warna dengan warna lain 
yang memiliki value (gelap-terang) serta 

Monokromatis intensitas (pucat-cerah) sarna I bergradasi dari 
warna pertama. Menciptakan kesan tenang, 
anggun, dan elegan 
Penggabungan warna - wama senada dengan 

Analog temperatur (hangat - dingin) yang sarna. 
Menciptakan kesan harmonis 
Menggabungan warna - warna tidak senada 

Komplementer yang memiliki temperatur (hangat - dingin) yang 
berbeda. Menciptakan kesan menggairahkan 

Pengaruh Warna terhadap Pencahayaan Alami 

Pengaruh warna terhadap refleksi interior (Iantai, dinding, plafond), 

permukaan - permukaan berwarna terang akan memantulkan cahaya 

siang hari dan dapat mengangkat tingkat penerangan di dalam. 

Oaya pantulan yang dianjurkan adalah : 

- Plafond : 70% - 80% (putih, kuning muda) 

- Oinding :40% - 80% (putih, kuning muda, biru) 

- Lantai : 20% - 40% ( hijau muda, abu-abu) 
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5.2.2 Studi Preseden 

Area 
Tunggu 

Area 
resepsionis 

LPTB Susan Budihardjo 

Pengaturan ruang yang ada di LPTB Susan Budihardjo termasuk jelas 

dan tidak membingungkan. 

Area ruang kelas yang butuh privasi diletakkan di lantai atas. Area 

publik sebagai penerima diletakkan di depan. 

Sirkulasi yang diterapkan adalah linier 

KM Dapur KM 

Area meja +--++_ 
jahit, dB 

Lantai Dasar 

KamarTidur 
Guru 

Kelas 
Besar 

Lantai 1 

Gambar 5.13 Denah LPTB Susan Budihardjo Semarang 
Sumber : Dokumen Pribadi 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan pada Desain 

Untuk mendapatkan keefektifan dan kenyamanan dalam sekolah 

mode maka diterapkan dengan cara : 

• Organisasi yang dipakai adalah gabungan antara ruang terpusat 

dan ruang cluster, karena siswa dapat menentukan aktivitas 

sesuai dengan kebutuhan mereka. Organisasi linier juga dipakai 

pada pengaturan ruang kelas yang saling berkaitan. 
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• Sistem sirkulasi antar ruang yang dipakai adalah radial agar para 

pemakai dapat menentukan arah mana yang mereka inginkan . 

• Penzoningan ruang untuk mendapatkan sirkulasi yang jelas 

sesuai dengan kebutuhan aktivitas. 

Zoning pemisah antar akyivitas, biasanya berupa zoning publik seperti lobby 

Area pagelaran busana 

Area komersial. seperti butik dan cafe 

Zoning pemisah kedua, antara 2 zoning privat 

Area sekolah 

Area pengelola 

Diagram 5.2 Penerapan Zoning pada Proyek Sekolah Mode dan Fashion 
Sumber : Dokumen Pribadi 

• Pencahayaan menggunakan sistem buatan untuk kelas yang 

membutuhkan penerangan khusus dengan kuat penerangan 

yang disesuaikan. 

Contoh pengaplikasian pada salah satu ruang kelas yaitu studio pola 

dan potong: 

• Penataan pad a ruang 

~ Studio pola dan potong merupakan bag ian dari ruang kelas yang 

membutuhkan privasi dan ketenangan. Masuk ke dalam zona privat, 
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sehingga letak dari studio pola dan potong cenderung di belakang I 

dijauhkan dari sumber - sumbe kebisingan 

~ Letak dari studio potong dan pola ini menurut organisasi ruangnya 

berdekatan dengan studio jahit karena aktivitas yang te~adi di 

antara kedua ruang tersebut saling berkaitan. 

Studio Studio Jahit Studio Studio Jahit 
Pola dan Potong Pola dan Potong 

• 
--- -J- - ---.-

Hubungan sistem linear Hubungan menembus ruang 

Diagram 5.3 Penerapan Organisasi Ruang Sekolah Mode dan Fashion 
Sumber : Dokumen Pribadi 

~ Sirkulasi yang te~adi adalah sirkulasi radial, di mana para siswa 

dapat segera menuju ke studio pola dan potong kapanpun mereka 

inginkan. 

... Pengaturan kenyamanan 

~ Pencahayaan 

Kegiatan yang berlangsung di studio pola dan potong adalah 

pekerjaan dengan presisi yang cukup tinggi, sehingga dibutuhkan 

pencahayaan yang cukup. 

Sistem pencahayaan : pencahayaan buatan 

Jenis lampu : lampu fluoresoent (TL, PL, dan SL) karena 

mempunyai efisiensi tinggi dengan biaya yang rendah. Oi samping 

itu jenis lampu ini memberikan suasana sejuk dan dapat 

memantulkan warna benda seperti aslinya, serta bentuknya yang 

variatif (Sumber : Juwana, 2005:239-240) 

Kekuatan penerangan : 300 lux, karena membutuhkan detail yang 

jelas. 
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~ Layoutruang 

Kegiatan yang berlangsung di dalam studio pola dan potong adalah 

menyetrika kain sebelum dipotong, memotong kain sesuai 

kebutuhan, menggambar pola I pattern. 

Berdasarkan kegiatan yang ada terbentuklah suatu sirkulasi linier 

dalam studio jahit dan pola, sehingga menciptakan sebuah layout 

ruang. 

Area setrika diletakkan di depan karena 
merupakan persiapan awal sebelum 
kegiatan lainnya. Hal i.ni bertujuan untuk 
memudahkan dan juga tidak 
mengganggu alur kegiatan setelahnya 

Area meja potong diletakkan di depan 
tengah, berdekatan dengan meja setrika. 
Dimaksudkan untuk efisiensi sirkulasi 
dan waktu. Meja potong dikelilingi meja 
poia agar para siswa dapat mencapai 
antara keduanya dengan cepat 

Meja pola mengelilingi meja potong 
dengan alur sirkulasi yang jelas dan 
tidak berputar- putar. 

Gambar 5.14 Layout Studio Pol a dan Potong 
Sumber : Dokumen Pribadi 

~ Pemilihan material dan warna 

iii Material yang digunakan pada studio pola ini seperti kebanyakan 

ruang kelas pada umumnya yaitu pemilihan material yang efisien 
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seperti hebel yang mempunyai daya serap yang bagus, lantai 

keramik untuk memudahkan perawatan. 

Material khusus bisa ditemukan pada studio jahit yang 

dindingnya diberi peredam agar suara bising dari mesin jahit 

tidak mengganggu ruangan yang lainnya. 

• Warna 

Warna yang diambil adalah warna netral seperti putih dan krem, 
-- ------------ - ---- ----- -----

agar dapat memberikan nuansa tenang dan hangat selama 

proses belajar mengajar. Selain itu dapat memaksimalkan 

pencahayaan alami melalui pantulan terhadap warna tersebut. 
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