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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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2.1 Tinjauan Umum 

BAB II 

TINJAUAN PROYEK 

2.1.1 Gambaran Umum 

Fenomena dunia mode dan fashion yang dapat dikatakan tidak bisa 

lepas dari kehidupan manusia secara langsung maupun tidak 

langsung telah menciptakan alur, tempat (kedudukan) dan 

kebutuhannya tersendiri. Salah satu diantarannya adalah sarana yang 

dapat memfasilitasi kebutuhan akan pendidikan di bidang mode dan 

fashion. Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah berperan sebagai 

pusat (sentral) kegiatan termasuk di dalamnya kegiatan pendidikan. 

2.1.1.1 Tinjauan Pendidikan 

Pengertian Pendidikan 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangankan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat , bangsa, dan 

negara. (Sumber : Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan NasionaJ) 
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Jenis Pendidikan 

Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan 

tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan yang 

ada meliputi : 

1. Pendidikan Umum 

Pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang 

diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Oapat berupa SO, SMP, dan SMA. 

2. Pendidikan Kejuruan 

Pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik 

terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan 

pendidikannya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

3. Pendidikan Akademik 

Pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang 

diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan 

tertentu. 

4. Pendidikan Profesi 

Pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk 

memasuki suatu profesi I menjadi seorang profesional. 

Konsentrasi pendidikan profesi lebih diarahkan kepada minat 

menguasai keahlian tertentu. 

5. Pendidikan Vokasi 

Pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk 

memitiki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal 

dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana (strata 1) 
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6. Pendidikan Keagamaan 

Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat 

menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan 

dan pengalaman terhadap ajaran agama dan atau menjadi ahli 

ilmu agama. 

7. Pendidikan Khusus 

Pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan luar 

biasa yang diselenggarakan secara eksklusif (bergabung dengan 

sekolah biasa) I berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat 

pendidikan dasar dan menengah (bentuk SLB) 

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wikilPendidikan, diakses Senin 15 Agustus 

2011 pukul 21.29) 

Jalur Pendidikan 

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk 

mengembangkan potensi diri dalam suatu proS€s pendidikan yang 

sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Jalur pendidikan terdiri atas : 

1. Jalur Pendidikan Formal 

Jalur pendidikan yang terstruktur dan be~enjang. Terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi 

2. Jalur Pendidikan Non Formal 

Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan be~enjang. Terdiri atas 

lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat 
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kegiatan beJajar masyarakat, majeJis takJim, serta satuan 

pendidikan yang sejenis. 

3. Jalur Pendidikan Informal 

Jalur pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan 

berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. 

(Sumber : Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional) 

Pendidikan Formal 

Pendidikan formal merupakan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan 

secara formal dalam suatu lembaga pendidikan formal. Pendidikan 

formal bertugas meneruskan penguasaan anak terhadap nilai dan 

norma yang telah didapat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Oleh sebab itu pada penyelenggaraan pendidikan formal memiliki 

aturan - aturan yang jelas dan memiliki izin resmi dalam 

penyelenggaraannya. 

• Ciri - ciri Pendidikan Formal : 

1. Pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat 

oleh lembaga pendidikan formal. 

2. Guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga. 

3. Memiliki administrasi dan manajemen yang jelas. 

4. Adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan. 

5. Memiliki kurikulum formal. 

6. Adanya perencanaan, metode, media, serta evaluasi 

pembelajaran. 
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7. Adanya batasan lama studio 

8. Kepada peserta yang lulus diberikan ijazah. 

9. Dapat meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. 

(Sumber : htlp:llid.shvoong.com/social-sciences/sociology/2144939-lembaga

pendidikan-formai-pendidikan-nonl#ixzz1VOpWC7iH , diakses Minggu 14 Agustus 

2011 pukul 19.35) 

• Tingkatan pada Pendidikan Formal: 

Secara garis besar didefinisikan bahwa tingkat pendidikan merupakan 

jenjang pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh seseorang 

yang dimulai dari Pendidikan Dasar atau lebih dikenal dengan sebutan 

Sekolah Dasar atau sekolah yang mengajarkan pelajaran dalam 

bidang khusus yang disebut sederajat dengan Sekolah Dasar 

(Pesantren I Madrasah Ibtidaiyah), sampai pada tingkat perguruan 

tinggi atau biasa disebut Sekolah Tinggi, Universitas, atau Akademi 

yang di beri gelar hingga Sarjana Strata Tiga (S3). 

Di Indonesia pendidikan formal dimulai dari dasar yang biasa disebut 

Sekolah Dasar (SD) I Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah lanjutan 

Tingkat Pertama (Sl TP) yang juga biasa disebut Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) I Madrasah Tsanawiyah (MT), Sekolah lanjutan 

Tingkat Atas (Sl TA) yang biasa juga disebut Sekolah Menengah 

Umum (SMU) I Sekolah Menengah Atas (SMA) I Madrasah Aliyah 

(MA), kemudian Diploma Satu (D I), Diploma Dua (D II), Diploma Tiga 

(D III), kemudian Sa~ana Strata Satu ( Sarjana S1), Sarjana Strata 

Dua ( Sarjana S2 ), dan jenjang akademik yang tertinggi adalah 

Sa~ana Strata Tiga (Sarjana S3). {Sumber 
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http://ilmumanajemen.com/index.php?option=com_ content&view=article&id=141 :pdd 

l&catid=41 :mnpd&ltemid=29 I diakses Minggu 14 Agustus 2011 pukul 20.31) 

Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, 

Magister, Spesialis, dan Doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan 

tinggi. 

Pendidikan Tinggi dapat berbentuk : 

1. Akademi 

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan 

profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu 

pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. 

2. Politeknik 

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan 

profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. 

3. Sekolah Tinggi 

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional 

dan atau akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, 

teknologi atau kesenian tertentu. 

4. Institut 

Perguruan tinggi yang disamping menyelenggarakan pendidikan 

akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional 

dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau 

kesenian tertentu. 

5. Universitas 
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Perguruan tinggi yang disamping menyelenggarakan pendidikan 

akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional 

dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau 

kesenian tertentu. 

Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. (Sumber : Peraturan Pemerintah Republik 

tndonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan) 

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar 

nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan 

dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 

daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang 

pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(Sumber : Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional) 

Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri 

atas: 

1. Kurikulum inti, yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran yang 

harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam 

kurikulum yang berlaku secara nasionar. 
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2. Kurikulum lokal, yaitu sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang 

ditetapkan oleh masing- masing perguruan tinggi, dengan 

memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta cirri 

khas perguruan tinggi yang bersangkutan. (Sumber: Undang

Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional) 

Satuan Kredit Semester (SKS) 

sKS adalah satuan yang digunakan sebagai ukuran : 

• 8esarnya beban studi mahasiswa. 

• 8esarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar 

mahasiswa. 

• 8esarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk 

menyelesaikan suatu program, baik program semesteran 

maupun program lengkap. 

• 8esarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga 

pengajar. 

Sistem SKS ini digunakan umumnya di perguruan tinggi. Dengan 

sistem ini, mahasiswa dimungkinkan untuk memilih sendiri mata kuliah 

yang akan ia ambil dalam satu semester. (Sumber 

http://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_krediCsemester , diakses Senin 15 Agustus 2011 

pukul11.47) 

Sistem Satuan Kredit Semester (SKS) mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Kepada mahasiswa ditawarkan program pendidkan bervariasi 
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2. Mengemukan mahasiswa menyusun kombinasi program yang 

akan diikutinya sesuai dengan minat dan bakatnya 

3. Memungkinkan pindah dari suatu program ke program lainnya 

(tanpa kehilangan tabungan kredit semester yang pernah 

diperolehnya selama program akademik yang diperolehnya 

dahulu, relevan dengan program pendidikan yang baru). Tabungan 

semester yang telah diperolehnya dapat ditransfer ke program 

pendidikan yang baru. 

4, Menggunakan sarana lebih efisien, 

(Sumber http://www.staimu-tpi.ac.id/2009/01/ciri-ciri-utama-satuan-kred it-

semester.html, diakses Senin 15 Agustus 2011 puku112.52) 

Harga 1 SKS untuk kegiatan kuliah setara dengan beban studi tiap 

minggu selama satu semester, terdiri dart 

~ 1 jam kegiatan terjadwal (termasuk 5-10 menit istirahat) 

~ 1-2 jam tug as terstruktur yang direncanakan oleh tenaga 

pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya menyelesaikan 

pekerjaan rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan 

suatu artikel, dan sebagainya. 

~ 1-2 jam tugas mandiri, misalnya membaca buku rujukan, 

memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya. 

Besaran tersebut bisa berbeda untuk kegiatan belajar lainnya, seperti 

praktikum, seminar, kerja lapangan, penelitian, atau penulisan skripsi. 

(Sumber : http://id,wikipedia,org/wiki/Satuan_kredit_semester , diakses Senin 15 

Agustus 2011 pukul11.47) 
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Berikut merupakan ketetapan jumlah beban SKS untuk tiap jenjang 

pendidikan tinggi : 

Program Diploma I selanjutnya disebut Program 0 I adalah jenjang 

pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40 

satuan kredit semester (sks) dan maksimal 50 sks dengan kurikulum 2 

semester dan lama program antara 2 sampai 4 semester setelah 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. 

Program Diploma 11 selanjutnya disebut Program 0 II adalah jenjang 

pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 80 

satuan kredit semester (sks) dan maksimal 90 sks dengan kurikulum 4 

semester dan lama program antara 4 sampai 6 semester setelah 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. 

Program Diploma III selanjutnya disebut Program 0 III adalah 

jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 

110 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 120 sks dengan 

kurikulum 6 semester dan lama program antara 6 sampai 10 semester 

setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. 

Program Diploma IV selanjutnya disebut Program 0 IV adalah 

jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 

144 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 160 sks dengan 

kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester 

setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. 

Program Sarjana selanjutnya disebut Program S1 adalah jenjang 

pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal 

144 satuan kredit semester(sks) dan maksimal 160 sks dengan 
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urikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester 

setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. (Sumber 

htt-p://dikti,kemdiknas.gg.idlindex.php?gptign=GOm_GOntent&view=article&id=578&lte 

mid=230 , diakses Senin 15 Agustus 2011 pukul 14.19) 

Tujuan penggunaan sistem kredit semester adalah: 

1. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang 

cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam 

waktu sesingkat-singkatnya. 

2. Untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat 

mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan 

kemampuannya. 

3. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan 

masukan (input) dan keluaran (output) yang bervariasi dapat 

dilaksanakan. 

4. Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dan waktu ke waktu 

dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat 

dewasa ini. 

5. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan 

belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. 

6. Untuk memungkinkan pengalihan (transfer) kredit anta~urusan, 

antarfakultas dalam suatu perguruan tinggi, atau antarperguruan 

tinggi yang sejenis. 

(Sumber http://www.uinjkt.ac.id/index. php/akademialsistem-kredit-

semester.htm! , diakses Senin 15 Agustus 2011 pukuI11.53) 
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2.1.1.2 Tinjauan Sekolah 

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran 

siswa (atau "murid") di bawah pengawasan guru. Sebagian besar 

negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib. 

Dalam sistem ini, siswa kemajuan melalui serangkaian sekolah. 

Ukuran dan jenis sekolah bervariasi tergantung dari sumber daya dan 

tujuan penyelenggara pendidikan. Sebuah sekolah mungkin sangat 

sederhana dimana hanya berupa sebuah lokasi tempat bertemu 

seorang pengajar dan beberapa peserta didikj atau mungkin j sebuah 

kompleks bangunan besar dengan ratusan ruang dengan puluhan ribu 

tenaga kependidikan dan peserta didiknya. 

Sarana Prasarana Sekolah 

Berikut ini adalah sarana prasarana yang sering ditemui pada institusi 

yang ada di Indonesia, berdasarkan kegunaannya : 

• Ruang Belajar 

Ruang belajar adalah suatu ruangan tempat kegiatan belajar 

mengajar dilangsungkan. Ruang belajar terdiri dari beberapa 

jenis sesuai fungsinya yaitu : 

Ruang kelas atau ruang Tatap Muka, ruang ini berfungsi sebagai 

ruangan tempat siswa menerima pelajaran melalui proses 

interaktif antara peserta didik dengan pendidik, ruang belajar 

terdiri dari berbagai ukuran, dan fungsi. 

Ruang Praktik I Laboratoriumj ruang yang berfungsi sebagai 

ruang tempat peserta didik menggali ilmu pengetahuan dan 
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meningkatkan keahlian melalui praktik, latihan, penelitian, 

percobaan. Ruang ini mempunyai kekhususan dan diberi nama 

sesuai kekhususannya tersebut, diantaranya: laboratorium 

Fisika I Kimia I Biologi, laboratorium bahasa, laboratorium 

komputer, Ruang keterampilan, dll. 

• Kantor 

Ruang kantor adalah suatu tempat dimana tenaga kependidikan 

melakukan proses administrasi sekolah tersebut, pada institusi 

yang lebih besar ruang kantor merupakan sebuah gedung 

terpisah. 

• Perpustakaan 

Sebagai satu institusi yang bergerak dalam bidang keilmuan, 

maka keberadaan perpustakaan sangat penting. Untuk 

meminjam buku, murid terlebih dahulu harus mempunyai kartu 

peminjaman agar dapat meminjam sebuah buku. 

• Halaman Ilapangan 

Merupakan area umum yang mempunyai berbagai fungsi 

diantaranya : Tempat upacara, tempat olahraga, tempat kegiatan 

luar ruangan, tempat latihan, tempat bermain I beristirahat. 

• Ruang - ruang lain 

Kantin I cafetaria, Ruang organisasi peserta didik (OSIS, 

Pramuka, . Senat Mahasiswa, dll), Ruang Komite, Ruang 

keamanan, Ruang produksi, penyiaran dll, Ruang Unit 

Kesehatan Sekolah (UKS) 
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Jenis dan Macam Sekolah 

Menurut status sekolah terbagi dari: 

• Sekolah negeri, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah 

pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. 

• Sekolah swasta, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh non

pemerintah/swasta, penyelenggara berupa badan berupa 

yayasan pendidikan yang sampai saat ini badan hukum 

penyelenggara pendidikan masih berupa rancangan peraturan 

pemerintah. 

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_(institusi) • diakses Senin 15 

Agustus 2011 pukuI13.21) 

Peranan sekolah di dalam Pendidikan : 

Sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk 

melaksanakan pendidikan , seperti yang sudah dikemukakan bahwa 

karena kemajuan zaman keluarga tidak mungkin lagi memenuhi 

seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Semakin maju masyarakat , semakin 

penting peranan sekolah dalam mempersiapkan generasi muda 

sebelum masuk kedalam proses pembangunan masyarakat itu. Oleh 

karena itu sekolah sebagai pusat pendidikan mampu melaksanakan 

fungsi pendidikan secara optimal yaitu mengembangkan kemampuan 

meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia. 
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Fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan antara lain : 

» Sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan , dan 

diharapkan anak yang telah menyelesaikan sekolahnya dapat 

melakukan sesuatu pekerjaan atau paling tidak sebagai dasar 

dalam mencari pekerjaan. 

> Sekolah memberikan ketrampilan dasat 

» Sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib 

» Sekolah menyediakan tenaga pembangunan 

» Sekolah membentuk manusia sosial (Sumber 

http://www.balinter.netlnews_226_Peranan_sekolah_dLdalam_Pendidikanhtml 

, diakses Selasa 16 Agustus 2011 pukul 10.21) 

2.1.2 Latar Belakang - perkembangan - trend 

Pakaian merupakan salah satu dari 3 kebutuhan pokok manusia 

dalam hidupnya. Pakaian dianggap penting karena fungsi utamanya 

yaitu untuk melindungi tubuh dari segala pengaruh luar. Jaman dahulu 

pakaian hanya dipandang dari segi fungsionalnya saja, tetapi 

sekarang seiring dengan perkembangan jaman yang juga diikuti oleh 

perkembangan peradaban dan pola pikir manusia, pakaianpun ikut 

mengalami perkembangannya. 

Di era yang serba modern ini pakaian tidak lagi hanya dianggap 

sebagai pelindung tubuh saja. Kedudukan pakaian sudah menempati 

level pencitraan terhadap jati diri manusia yang memakainya. Pakaian 

---------------iSbldaR--meRGipfakan-suafbl-dunianya-sendir-i-yaitu-dunia-mode-l-fasbion,,~· --

Mengikuti trend fashion terbaru sudah menjadi keharusan bagi 
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sebagian besar masyarakat sekarang ini terutama di kota - kota besar. 

Dengan selalu tampil "up to date" bahkan jika bisa menjadi trendsetter 

dianggap dapat menunjukkan eksistensi diri mereka dan menjadi 

sebuah kebanggaan tersendiri. Hal ini menciptakan nilai konsumtif 

masyarakat yang selalu menginginkan "warna" baru di bidang fashion 

yang berimbas pada 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. 

Dunia mode bermula 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 

Darsono, Anne Avantie, Biyan Wanaatmadja, Arantxa Adi, Adjie 

Notonegoro, dan lain -lain. 

2.1.3 Sasaran yang akan Dicapai 

• Mayarakat (khususnya para siswa yang setidaknya telah 

menempuh jenjang pendidikan minimal SMA atau sederajatnya) 

yang mempunyai minat di dunia mode dan fashion, ingin menjadi 

desainer berbakat dan membutuhkan pendidikan di bidang mode 

dan fashion. 
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• Para pengajar profesional, terampil, dan berkompeten di bidang 

mode dan fashion. 

• Pengunjung yaitu masyarakat luas yang mencintai dunia mode 

dan fashion, yang selalu mengikuti perkembangan mode dan tren 

yang ada. 

Secara keseluruhan sasaran yang dituju adalah masyarakat kalangan 

menengah ke atas, dikarenakan sekolah mode jika ditinjau dari segi 

biaya membutuhkan biaya yang cukup tinggi. 

2.2 Tinjauan Khusus 

2.2.1 Terminologi 

2.2.1.1 Pengertian Epistemologis 

Sekolah 

• Bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta 

tempat menerima dan memberi pelajaran; waktu atau pertemuan 

ketika murid diberi pelajaran; usaha menuntut kepandaian (ilmu 

pengetahuan) (Sumber: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 

2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia E-disi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta) 

• Berasal dari bahasa latin: skhole, scola, scolae atau skhola yang 

memiliki arti waktu luang atau waktu senggang, dimana ketika itu 

sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak 

ditengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan 

menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan 

remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara 

berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral 
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(budi pekerti) dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah) 

Mode 

estetika (seni). (Sumber 

• Ragam (cara, bentuk) yang terbaru pada suatu waktu tertentu 

(tentang pakaian, potongan rambut, corak hiasan, dsb) (Sumber: 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta) 

• Cara hidup, selera yang sedang disenangi umum, musimnya la 

mode busana, jenis nada, cara modus (tata bahasa) 

(M.H. Hanumi. 2007. Kamus Umum Peraneis Indonesia -Indonesia Peraneis. 

Absolut. Yogyakarta) 

• Mode pakaian, cara (Widyamartaya. A. 1975. Kamus Keeil Peraneis 

Indonesia. Kanisius. Yogyakarta) 

• Mode seperti yang dipelopori oleh Jean Baudrilllard adalah 

penanda yang bebas bergerak ke belakang (yaitu saat mode 

mengadopsi sesuatu dari masa lampau) dan ke depan 

(menawarkan sesuatu yang baru) dan menembus mana saja 

tanpa batas, bergerak tanpa referensi tertentu. Mode ditentukan 

oleh mode hanya demi mode, apa yang tampak demi apa yang 

kelihatan, dan karenanya memungkinkan kombinasi. 

(Sumber Pesan Kontradiktif dalam 

htlp:llwww.kompas.com/gayahidup/news/0406/07/215216.html 

Selasa 16 Agustus2011 pukuI11.14) 

Fashion 

Mode, 

diakses 

• Aliran suatu gaya penampilan, hasil suatu karya seni yang selalu 

berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan alur kehidupan 

(Dharsono, 1995) 
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• Fashion adalah sebuah trend dan cara berpenampilan yang 

sesuai dengan gaya yang sedang "in" Hal ini dapat dinilai dari 

berbagai macam kategori, misal fashion dalam hal pakaian, tata 

rias, dan tata rambut. Fashion sangat erat kaitannya dengan 

cara dan gaya berbusana mulai dari pemilihan bahan dan warna. 

Cara berpakaian ini selalu berubah dari waktu ke waktu, baik 

mengalami kemajuan, perubahan maupun kembali pada aliran 

tertentu sejalan dengan bergulirnya waktu. (Sumber : A History of 

Fashion in the 20th century, Konemann, Germany, 2000, hal 6 - 8) 

• The latest most admired style in clothes and cosmetics and 

behavior (Trend terbaru dan yang paling dikagumi dalam 

berpakaian, kosmetik, dan perilaku). 

(Sumber: http://diet.die.netlfashion/ , diakses Selasa 16 Agustus 2011 pukul 

11.53) 

• Fashion is a form of free speech. It not only embraces clothing, 

but also accessories, jewellery, hairstyles, beauty and body art 

(Fashion adalah bentuk kebebasan berbicara. Fashion tidak 

hanya mencakup pakaian tetapi juga aksesoris, perhiasan, gaya 

rambut, kecantikan dan seni tubuh) 

(Sumber : http://www.fashion-era.com/sociologLsemiotics.htm , diakses 

Selasa 16 Agustus 2011 pukuI12.03) 

Semarang 

Merupakan nama salah satu kota besar di Indonesia sekaligus 

ibukota dari provinsi Jawa Tengah. Terletak sekitar 466 km 

sebelah timur Jakarta, atau 312 km sebelah Barat Surabaya. 
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.:. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari "Sekolah 

Mode dan Fashion di Semarang adalah sebuah bangunan atau 

lembaga pendidikan bagi para siswa untuk mendapatkan 

pengajaran berupa ilmu pengetahuan mengenai segala sesuatu 

yang berkaitan dengan dunia mode dan fashion khususnya pada 

perancangan busana, agar dapat menjadi desainer berbakat yang 

menghasilkan karya dan rancangan - rancangan yang sesuai 

dengan tren yang sedang berkembang, yang berada di kota 

Semarang, 

2.2.1.2 Latar Belakang Sejarah 

Sejarah Mode Dunia 

Mode berkembang sejalan dengan perkembangan kebudayaan 

manusia. Masing - masing masa mempunyai bentuk mode busana 

yang berbeda. Munculnya suatu kebudayaan baru secara otomatis 

menyebabkan mode (gaya berpakaian) berkembang pesat mengikuti 

budaya baru tersebut. 

Sejarah perkembangan mode dunia terbagi menjadi beberapa 

tahapan jaman, yaitu : 

1. Jaman Primitif 

Hidup di gua - gua dan batu karang. Melukis dan merajah tubuh 

pada jaman ini sudah dianggap sebagai pakaian. 

2. Jaman Neolithikum 

Pada jaman ini masyarakat telah memakai pakaian dari kulit dan 

juga menghiasi diri dengan perhiasan. Seni menenun merupakan 

kebudayaan berharga yang diwariskan oleh jaman ini. 
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3. Jaman Mesir I Egypt - 4000 8M 

Bangsa Mesir memiliki peradaban yang sangat tinggi. Mereka 

telah mengenal seni menenun dan peralatan kecantikan. Busana 

bangsa Mesir cenderung sebagai busana formal. 

Bahan pakaiannya adalah bahan tenun yang terbuat dari linen 

yang sangat halus. Sampai sekarang kain linen terkenal sebagai 

kain bangsa Mesir. Pad a jaman ini, pakaian menunjukan kekayaan 

dan kedudukan seseorang. 

Susana kaum pria : shenti dan rok transparan berbentuk piramid~ 

Busana kaum wanita : busana pas badan dari linen, kalasiri 

Oubah semi transparan) 

4. Jaman Mesopotamia - 3500 8M 

Terdiri dari bangsa Babylonia, Assyria, Cretan. Busana jaman ini 

hanya berupa potongan kain yang terbuat dari bulu - bulu binatang 

berbentuk persegi panjang, dililitkan dan diikat pada pinggang 

sepanjang lutut. Mode pada jaman Mesopotamia berpengaruh 

pada mode selanjutnya, te rli hat dari ditirunya mode pakaian 

mereka oleh bangsa Eropa berupa pakaian dari wol, jumbai

jumbai pada gaun, lengan dan ponco. 

5. Jaman Byzantium 

Busana yang dikenakan kaya ornamen dan warna. Bahan yang 

digunakan adalah sutra, taveta, bahan - bahan mengkilap, brokat, 

dan tapestri. 

Susana kaum pria : Tunik pendek, celana selutut I bracae 
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Susana kaum wanita : Tunik, dalmatica Oubah panjang), dan kain 

segitiga yang disampirkan di bahu kanan. 

6. Jaman Pertengahan - abad 5 sId 15 M 

--1> Awal (abad 5 sId 9 M) 

Busana kaum pria : Celana yang disilangkan dengan tali dari 

bahan yang sarna. Atasannya memakai tunik dan sagum I 

jubah. 

Susana kaum wanita : Atasan berupa tunik lengan panjang 

dirangkap dengan tunik lengan pendek sebatas siku, ditambah 

dengan pallium I mantel. 

--1> Romanesque (abad 10 sId 12 M) 

Mode Byzantium mempengaruhi pakaian abad ini. Berbagai 

bahan mahal mulai diperkenalkan. 

Susana kaum pria : Tunik selutut, sabuk di pinggang, gunna, 

serta hose I celana rajutan. Sepatunya berupa boot dengan 

tinggi selutut. 

Susana kaum wanita : Tunik pas tubuh, korset, sabuk di 

pinggang, gunna dengan panjang di bawah lutut, serta hose I 

celana rajutan. Alas kaki berupa sepatu pointed 

--1> Gothic (abad 12 sId 14 M) 

Susana kaum pria : cyclas (sejenis tunik dengan bukaan di 

samping) dan hose (celana rajutan) 

Susana kaum wanita : Bliaud (atasan panjang dengan lengan 

panjang tergantung dan potongan pinggul rendah) dan 

28 



cotehardie (pakaian panjang ketat, dengan ujung lengan yang 

berenda) 

~ Akhir (a bad 15 M) 

Kekayaan pad a abad ini berimbas pada dunia mode yg ada, 

terlihat dari pakaian yang megah dan berlebihan. 

Susana kaum pria : Doublet (busana dasar dengan kerah 

tinggi sampai ke dagu) dan houppelande Oaket seperti gaun 

panjang dengan belahan samping dan hiasan bulu pada 

pinggirannya) 

Busana kaum wanita : Kirtle (busana dasar yang ketat), 

bodice / top dengan kancing depan/samping, dan houppelande. 

Bawahannya berupa rok panjang hingga ke lantai. 

Di era ini Perancis memegang pimpinan di dunia mode, 

pakaian para bangsawan dan pelengkapnya diberi sulaiman. 

Tatanan rambut yang disebut Hennin menunjukkan tingkatan si 

pemakai. Makin tinggi tatanan rambut makin tinggi pula 

kedudukan bangsawan tersebut. 

7. Jaman Reanaissance - abad 16 M 

Mode pada jaman ini sudah semakin modern. Tiap negara memiliki 

corak tersendiri, tetapi semuanya menunjukkan kemewahan yang 

berlebihan. Mode di italia cenderung lembut, Spanyol 

menunjukkan keagungan dan sifat lemah gemulai, sedang Jerman 

menunjukkan corak khusus seperti gunting - guntingan, 

menggembung, dan penggunaan kulit. 
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Susana kaum pria : Kemeja pourpoint, waistcoat I jas sepinggang 

tanpa lengan, sepatu tinggi. 

Susana kaum wanita : Gaun dan rok panjang yang dilengkapi 

rangka, sepatu tinggi, dan aksesoris seperti sarung tangan dan 

dompet. 

Pada tahun 1776, pertama kali diakuinya Rose Bertin sebagai 

perancang busana (designer) pertama Perancis yang mendesain 

untuk Ratu Marie Antoinette, pada pemerintahan Napoleon dan 

Louis Hippolyte Leroy yang mendesain untuk Ratu Josephine, 

8. Abad 17 - 19 M 

Selama 3 abad ini Perancis memegang peranan yang sangat 

besar di dunia mode. Perhiasan yang berlebihan pada abad ke 16 

ditinggalkan. Pada jaman ini kualitas lebih diutamakan daripada 

banyaknya jumlah perhiasan. 

Pada tahun 1858, seorang berkebangsaan Inggris, Charles 

Federick Worth, mendirikan rumah mode pertama sebagai peletak 

dasar industri mode Perancis 

9. Jaman Modern (Abad 20) 

Susana pada jaman ini lebih mengarah pada kepraktisan. Salah 

satunya busana olahraga yang menjadi populer di Amerika. Wanita 

mulai memakai pakaian katun untuk di rumah, sutra untuk musim 

semi dan wol untuk musim dingin. 

Tahun 1910, Paul Poiret yang dikenal sebagai pendobrak gaya 

busana wanita memperkenalkan busana bergaya oriental dan rok 

lurus. Pada tahun 1920, Coco Chanel mengganti rancangan 
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eksotik karya Paul Poiret, menjadi setelan dan gaun yang simple. 

Sejak saat itulah mulai dikenal rok pendek. 

Tabel 2.1 Susana dalam Sejarah Mode 
Sumber : Dokumen Pribadi 

No Periode Jaman Visualisasi Susana 

1 Primitif 

2 Neolithikum 

3 Mesir I Egypt 

4 Mesopotamia 

5 Byzantium 

, , I 

$~ 

6 Pertengahan 

Awal 

Romanesque 

Gothic 
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Akhir 

7 Reanaissance 

8 

Baroque 

Rococo 

Neo Klasik 

Romantic 

~ ;-~ 

h~/.i ... \ . 
I, . J 

.,f 

,--_ : 

, ~ i· , 

,1:.:_0.,;;/' 

9 Modern 
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Perjalanan Mode di Indonesia 

':1; . \ 
I i.> 

} '1 , . r, 
I. 
) 

, ' \ 

jfi; 
\~ ' 

Sejarah mode Indonesia dimulai sejak jaman dulu dikala pakaian 

terbuat dari kulit pohon kayu. Dalam perkembangan selanjutnya 

lembaran kayu ini mulai dihias dengan motif pilin (bentuk huruf S) 

Perjalanan mode Indonesia dari tahun ke tahun adalah sebagai 

berikut: 

• Tahun 1950 -1970 

Kelahiran mode di Indonesia dikaitkan dengan eksistensi desainer 

lokal pertama, dan Peter Sie adalah sosok yang dianggap sebagai 

pelopor mode Indonesia. Peter mulai berkarir di dunia mode 

nasional sekitar pertengahan tahun 1950-an, dimana saat itu 

profesi sebagai seorang desainer masihlah terlalu asing . 

• Tahun 1960 

Kehadiran Peter Sie mulai mengundang lahirnya desainer -

desainer lainnya seperti Nc;m Kawilarang dan Elsie Sunarya. Oi 

tahun 1960-an inilah gaya hipster, mod, dan agogo menjadi gaya 

andalan. Masyarakat juga mulai mengenal peragawati seperti Titi 

Qadarsih dan Rima MelatL 
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• Tahun 1970-1990 

Oi tahun ini dunia mode nasional mulai mengadaptasi kegiatan 

mode eropa yaitu salah satunya adalah unsur koreografi dalam 

peragaan busana. Perintis nasionalnya adalah Rudy Wowor yang 

merupakan murid dari Norbert Schmitt. 

• Tahun 1972 

Majalah Femina hadir di tahun 1972 dan meramaikan dunia 

jurnalisme mode. Femina berperan besar dalam perkembangan 

dunia mode di Indonesia yaitu saat Femina mengadakan Lomba 

Perancang Mode secara tahunan sejak tahun 1979. Oari ajang 

inipula lahir desainer - desainer baru seperti Chossy Latu, Samuet 

Wattimena; Carmanita; Edward Hutabarat; dan Stephanus Hamy, 

• Tahun 1974 

Harry Oharsono untuk pertama kalinya memperkenalkan tren baru 

di dunia mode Indonesia yaitu high fashion. 

Oi tahun ini pula lahir desainer - desainer yang menjadikan 

warisan tekstil bangsa sebagai inspirasi karyanya. Sebut saja 

Ghea Panggabean yang mempopulerkan kain tradisional seperti 

kain lurik ke dalam model pakaian modern, dan Carmanita yang 

mengembangkan batik di bahan jeans dan Iycra. 

• 1990-2008 

Tahun 1990-an ditandai dengan isu globalisasi dan internet. 

Artinya, kemudahan masyarakat mengakses informasi mode dari 

luar negeri menyebabkan kegandrungan akan budaya barat yang 

glamour. Glamoritas ini terasa pad a karya disainer-disainer yang 
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naik daun di tahun 1990-an. Sebastian Gunawan, misalnya. 

Kemewahan ini juga terasa melalui gaun-gaun Biyan, Arantxa Adi, 

Adjie Notonegoro dan Eddy Betty. Pada tahun ini pula hadir 

sekolah mode franchisee seperti Esmod dan Lasalle. 

• Oi tahun 2000-an, mode Indonesia semakin kaya akan ide dan 

inspirasi. Setiap disainer memiliki ciri tersendiri. Adrian Gan, Obin, 

Kiata Kwanda, Sally Koeswanto, Tri Handoko dan Irsan selalu 

memukau dengan busana-busana mereka yang sangat 

bernafaskan seni. Ada juga yang sukses mensosialisasikan 

busana tradisional sebagai busana modern seperti Edward 

Hutabarat dan Anne Avantie. Beberapa meraih penghargaan 

melalui event seperti Indonesian Mercedes Benz Fashion Award 

dan Harper's Bazaar fashion Concerto. Ada pula yang ditampilkan 

melalui film seperti busana Tri Handoko, Sebastian Gunawan dan 

Oidi Budia~o yang dikenakan Aida Nurmala dalam film Arisan. 

Namun, ada juga yang lebih sukses di luar negeri seperti Farah 

Angsana di Paris atau Mardiana Ika dan Ali Charisma di 

Hongkong. 

2.2.1.3 Aliran - aliran dalam Ounia Mode 

Merupakan suatu pengelompokan mode yang mengalami perubahan, 

yang didasarkan pada perjalanan masa tertentu. Oalam dunia mode 

terdapat beberapa aliran yang memiliki ciri - ciri khas sesuai dengan 

ali ran mode tersebut, antara lain : 
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Tabel 2.2 Aliran Dunia Mode 
Sumber: Petunjuk Lengkap Pecah Pola Aneka Model Busana, Wancik M.H 

Jenis Aliran Penjelasan 

Classic Mode yang dikenakan dari masa ke masa, hampir tidak 

mengalami perubahan dalam penampilannya. 

Contoh : pakaian adat 

New Classic Mode yang lambat mengalami perubahan dalam 

penampilannya. Perubahan tersebut terjadi berkisar 

sekitar sepuluh tahun sekali. 

Trend 

Conton : kebaya dan jas 

Mode yang mengalami perubahan penampilan sekitar 

setahun sekali, bahkan sering terjadi dalam satu aliran 

terdapat beberapa tema gaya. 

Contoh : Gaya tahun 1970 (trend 70-an) yang hanya 

menampilkan gaya tertentu seperti celana panjang cut 

brai (bell bottom) diilhami oleh Elvis Presley. 

New Waves Mode yang mengalami perubahan yang cepat sekali. 

sekitar tiga bulan sekali. Desain aliran New Waves ini 

tampak segar, murah dan meriah yang sengaja dirancang 

untuk diikuti oleh remaja dan ibu - ibu muda. 

Contoh : pakaian sport, celana jeans. 

2.2.1.4 Pengadaan Mode 

Perwujudan I pengadaan mode menurut kuantitas dan kualitas 

produksinya digolongkan menjadi 3, yaitu : 

Tabel2.3 Pengadaan I PelWujudan Mode 
Sumber: Petunjuk Lengkap Pecah Pola Aneka Model Busana, Wancik M.H 

Jenis Mode Penjelasan 

Houte Jenis busana berselera dan bermutu tinggi dengan bahan 

Couture - banan yang dipilin secar'a cermat, garis - garis 

rancangannya dipelajari secara mendalam dan pola -

polanya dipersiapkan secara mendetail, dan diproduksi 

tidak lebih dari satu I berdasarkan pesanan. 
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Contoh : Gaun pengantin 

Semi Houte Jenis busana yang diproduksi dalam jumlah tertentu dan 

Couture sekian proses pekerjaan tangan diambil alih oleh mesin. 

Produk ini lebih komersial sifatnya, agar harga pakaian -

pakaian yang bermutu dapat ditekan dan para produsen 

mengalami peningkatan bisnis. 

Ready to Jenis busana yang diproduksi dalam jumlah besar, 

Wear l Pret- dengan harga yang relatif murah sehingga hasilnya dapat 

a-Porter dinikmati oleh sejumlah besar konsumen. 

Contoh: pakaian jadi, konveksi 

2.2.1.5 Konsep Mode1 

Konsep dalam dunia mode adalah dapat menciptakan busana yang 

serasi dan selaras bagi pemakainya. Didalam sebuah desain mode 

ada beberapa unsur tertentu I pokok yang harus digunakan untuk 

menghasilkan sebuah desain mode yang baik, yaitu : 

a. Unsur garis dan siluet 

b. Unsur bentuk 

c. Warna 

d. Tekstur 

Unsur pokok ini masing - masing berfungsi sebagai : 

• Pemberi kesan yang mendalam bagi pemakainya. 

• Penolong untuk menyamarkan tubuh pemakai. 

• Pemberi kesan terhadap suasana I figur pemakai. 

• Pemberi kesan pad a tekanan - tekanan tertentu. 

Adapun keserasian dan keselarasan dari seni berbusana dicapi 

dengan cara merangkai unsur - unsur pokok tadi dalam suatu 

lWancik M.H, 2001, Petunjuk Lengkap Pecah Pola Aneka Model Susana, Gramedia 
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2 ibid 

kesatuan yang harmon is, karena sebuah desain yang harmon is akan 

menambah nilai penampilan seseorang. Desain yang harmonis 

ditentukan oleh : 

• Keseimbangan (balance) 

• Perbandingan (propotion) 

• Tekanan (emphasis) 

• Irama (rhytm) 

2.2.1.6 Karakter Dunia Mode2 

Dunia mode mempunyai sifat dan karakter sebagai berikut : 

a. Bebas, penuh kejutan 

Karena sifat mode merupakan sesuatu yang dapat berubah setiap 

saat, tidak ada ukuran pasti akan bentuk kemunculannya sehingga 

sering membuat semacam kejutan I surprise. Mode juga bebas 

dipilih sesuai selera pemakai maupun kondisi yang 

mempengaruhinya. 

b. Dinamis, tidak monoton 

Dikarenakan adanya unsur pokok dalam mode yang menghindari 

adanya kemonotonan dengan pengolahan unsur garis, bentuk, 

warna dan tekstur, serta mementingkan keharmonisan penampilan 

dengan unsur keseimbangan, perbandingan, tekanan, dan irama 

dalam berbusana. 

c. Menonjolkan diri 

Karena mode merupakan bentuk upaya untuk menarik perhatian 

sekeliling guna memberi kesan pada pemakainya, serta 
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merupakan pernyataan pribadi seseorang (sesuai karakter I 

suasana yang diinginkan) 

Seringkali fashion dimanfaatkan untuk menarik perhatian orang 

lain, dengan berbagai cara sehingga bisa lebih menonjol 

dibandingkan lainnya. 

d. Berputar I perulangan I mengalir 

Suatu gaya yang sudah lalu dapat menjadi "in" lagi pad a suatu 

masa berikutnya dengan variasi yang berbeda, sehingga mode 

merupakan siklus yang selalu berputaL 

e. Beradaptasi 

Walaupun pada dasarnya sarna namun fashion sangat beragam 

karena selalu beradaptasi dengan tempat ataupun waktu. 

2.2.2 Sekolah Mode dan Fashion 

"Tujuan utama adanya pendidikan mode adalah membantu 
program pemerintah dan memperbaiki kursus- kursus yang ada, 
serta dapat mempertanggungjawabkan hasilnya" (Poppy Dharsono, 
www.kompas.com. Senin 28 Juli 2003, Dj Balik Ayun Langkah Seorang 
Model) 

Dengan adanya alasan itulah sekolah mode diperlukan oleh dunia 

mode. Sekolah mode dianggap sebagai jembatan yang bisa 

menghubungkan desainer dengan kata lain sekokah mode diharapkan 

melahirkan desainer yang mengusai segala aspek baik desain 

maupun industri. Peluang - peluang seperti itu juga yang dilihat oleh 

lembaga pendidikan tinggi dalam negeri. Bila selama ini sekolah mode 

hanya diselenggarakan dalam bentuk kursus, maka dalam waktu satu 
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r--------------------------------------------------------
Jenis Pendidikan Pendidikan Profesi 

(konsentrasi pendidikan profesi lebih diarahkan 

kepada minat untuk menguasai keahlian tertentu) 

Sistem Pendidikan 

Jenjang Pendidikan 

Peluang Pekerjaan 

Sistem Kredit Semester (SKS) 

Jenjang Sarjana 1 (S1) 

.:. Fashion Designer/Assistant Designer 

.:. Fashion Illustrator 

.:. Fashion Stylist 

.:. Fashion Consultant 

.:. Fashion Even Organizer 

.:. Production Supervisor 

._-

L .:. Fashion Maker 

_________ . ____ -...l 

2.2.2.2 Struktur Kurikulum Sekolah Mode dan Fashion 

Sistem pendidikan yang diajarkan di sekolah mode dan fashion ini 

ditekankan pada pengetahuan dan keterampilan di bidang fashion 

design, yang mencakup mengenai desain busana, konstruksi pola dan 

teknik jahit, fashion bussiness, english for fashion serta 

pengaplikasian dengan menggunakan media komputer. 

Tabel2.5 Kurikulum Proyek Sekolah Mode dan Fashion di Semarang 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Semester 1 
No Mata Pelajaran 

1. Pendidikan Agama 
2. Bahasa Inggris 1 
3. Bahasa Indonesia 
4. Gambar Bentuk 1 
5. Gambar Konstruktif 1 
6. Nirmana Dwimatra 1 
7. Nirmana Trimarta 1 
8. Proses Kreatif 1 

Semester 2 
No Mata Pelajaran 

1. Bahasa Inggris 2 
2. IImu Budaya Dasar 
3. Gambar Bentuk 2 

SKS 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 

Total SKS 20 SKS 

SKS 
2 
2 
3 
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4. Gambar Konstruktif 2 3 
5. Nirmana Dwimatra 2 3 
6. Nirmana Trimarta 2 3 
7. Proses Kreatif 2 2 
8. Pendidikan Kewarganegaraan 2 

Total SKS 20 SKS 
Semester 3 

No Mata Pelajaran SKS 
1. Desain Mode 1 6 
2. Proses Tenun 3 
3. lIustrasi Mode 3 
4. Komputer Desain 1 2 
5. Sejarah T ekstil 2 
6. Sejarah Mode 2 
7. Metode Penelitian 2 
8. Sejarah Seni Rupa Indonesia 2 

Total SKS 22 SKS 
Semester 4 

No Mata Pelajaran SKS 
1. Desain Mode 2 6 
2. Proses Batik 3 
3. Fotografi Desain 2 
4. Komputer Desain 2 2 
5. Pengetahuan Bahan Tekstil 2 
6. Fashion Communication 2 
7. Tinjauan Desain 3 

Total SKS 20 SKS 
Semester 5 

No Mata Pelajaran SKS 
1. Desain Mode 3 6 
2. Ornamen 1 3 
3. Pola Busana 1 3 
4. Trend Mode 2 
5. Proses Rajut 3 
6. Kewirausahaan 2 
7. Estetika 2 

Total SKS 21 SKS 
Semester 6 

No Mata Pelajaran SKS 
1. Desain Mode 4 6 
2. Ornamen 2 2 
3. Pola Busana 2 3 
4. Eksperimen Kreatif Tekstil 2 
5. Teknik Produksi Tekstil 2 
6. Manajemen Mode 2 
7. Fotografi Mode / Desain Aksesoris 2 

Total SKS 19 SKS 
Semester 7 

No Mata Pelajaran SKS 
1. Desain Mode 5 7 
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2. Fashion Merchandising 
3. Kerja Profesi 
4. Manajemen Desain 

No 
1. Tugas Akhir 

Semester 8 
Mata Pelajaran 

2 
3 
2 

Total SKS 14 SKS 

Total SKS 
TOTAL 

SKS 
8 

8 SKS 
144 SKS 

Mata pelajaran yang diajarkan meliputi proses konseptual, kreatifitas, 

dan kemampuan teknik untuk mengolah suatu rancangan desain. 

Pengklasifikasian jenis mata pelajaran dibagi menjadi 4 rumpun, yaitu: 

1. Foundation Studies 

a. Creative Drawing 

b. Constructive Drawing 

c. 20 Design 

d. 3D Design 

e. Creative Study 

2. Major Curriculum 

a. Fashion Design Studio 

b. Textile Study 

c. Fashion Photography 

d. Computer for Fashion 

e. History of Fashion 

f. The Business of Fashion 

g. Apparel Development 

h. Fashion Illustration 

i. Sewing and Pattern 

j. Fashion Trends 
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k. Contemporary Issue in Fashion 

I. Professional Practice 

m. Final Project 

3. General Education 

a. English Study 

b. Indonesian Language 

o. Citizenship 

d. Cultural Study 

e. Art History 

f. Enterpreneurship 

4. Electives 

a. Fashion Promotion 

b. Merchandising 

2.2.3 Panggung Catwalk I Runway 

Gambar 2.1 Area Panggung 
Sumber: JSI 

Stage I Panggung : podium temmpat model masuk 

Runway I Jalur : podium panjang yang menjorok ke arah penonton 
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"T" : panggung tambahan yang tegak lurus dengan jalur jalan I 

landasan jalan. Runway dengan tambahan "T" sangat menunjang 

untuk memperlihatkan seluruh busana di akhir pagelaran. 

Backstage I Dress[ng rooms ;.'---.-.. --... -.---.... ------.. -.. --J ...... -
; STAGE 
I 

L_.____ . __ 

Salah satu penataan area tempat 

duduk yang baik adalah seperti lay 

! I i 
: i I ! 

I I ! I I R 
U 
N 
W 
A 
Y 

I I ! 
:~ 
'-secitln~ I 

- il i 
d d '-----.J 

. : i -j I 

! I I 
, I 

!. 
I 

I I I 
I i I J . I I 
I I i '1'""" .. ,~ I I . 

l_L 
-~~.-. 

_ -.LJ __ __ ~_..l _ 

! I I 
I ! I 

~+.+.+-. 
I ! I 

~tiA~-

m=l+H 
I i 
I ! I 
I ! I I 
! I I I 
I i 
i , 
I I , 

i 
__L _ _ .I.. 

out di samping. Dengan penataan 

seperti ini, penonton mendapatkan 

pandangan terbaik dari area 

panggung dan juga area runway. 

Penggunaan ruang secara maksimal 

ini memudahkan untuk 

mempertimbangkan ukuran runway 

Gambar 2.2 Penataan panggung 
yang sesuai untuk jenis acara yang Sumber: JSI 

akan diselenggarakan. Penting juga untuk memikirkan area belakang 

panggung, karena area ini tergolong penting. 

Runway 

Untuk peragaan busana dengan kapasitas 

kecil, runway dengan lebar 4 kaki 

merupakan ukuran yang cocok. Ukuran ini 

cukup untuk deretan 1 jalur model. Ukuran 

ini juga cocok untuk pagelaran kecil yang 

Gambar 2.3 Runway 4' tidak membutuhkan ruangan yang luas. 
Sumber : JSI 

Runway dengan ukuran 4 kaki didesain 
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untuk pertunjukan skala keeil untuk menyediakan panggung yang baik 

yang sesuai dengan kebutuhan anda. 

Berikutnya adalah runway berukuran 6 

kaki. Ukuran 6 kaki ini memberikan alur 

sirkulasi yang lebih nyaman untuk 2 model 

agar dapat berjalan seeara berdampingan 

di waktu yang sarna. Untuk show yang 

Gambar 2.4 Runway 6' membutuhkan 
Sumber: JSI 

model berjalan 

berpasangan, eocok untuk menggunakan ukuran panggung seperti ini. 

Ukuran runway ini masih tergolong keeil jika dibandingkan dengan 

ukuran panggung yang biasanya. Runway ini tetap sesuai untuk 

digunakan di ruang - ruang yang keeil. Walaupun ukurannya kecil, 

panggung ini tetap dapat ditambahkan dengan "T" untuk 

penyempurnaannya, dan memberikan eukup ruang untuk page1aran 

akhir. 

Runway dengan ukuran 8 kaki bagus 

untuk pertunjukan yang lebih besar, yang 

menampilkan lebih banyak model. 

Ukutah Ini ideal uhtuk menampilkan 

kelompok model yang lebih banyak di 
Gambar 2.5 Runway 8' 

Sumber : JSI atas panggung pada waktu yang 

bersamaah. Runway ihi didesaih uhtuk perusahaari yang lebih besar 

yang mau mengadakan pertunjukan yang lebih besar. Runway ini 

dibuat untuk manfaat penonton dan para model dengan menggunakan 
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tempat semaksimal mungkin. Dengan "Til di bagian akhir, runway ini 

mudah I cocok untuk ditempatkan di area perjamuan makan I bangket. 

The Entrance 

Jalur masuk ke area runway juga sangat penting untuk penampilan 

yang menyenangkan. Walaupun ada pilihan untuk mengosongkan 

jalur masuk, runway dengan ukuran besar akan terlihat kosong. 

Penambahan dekorasi dapat memperindah panggung dengan warna 

dan tekstuL 

Contoh disamping memberikan 1 jalan 

masuk menuju panggung di bag ian 

tengah. Desain ini memberikan 

penyegaran di jalur masuk dan keluar. 

Gambar 2.6 Entrance 1 
Sumber: JSI 

Desain yang ini menggunakan papan dekorasi 

yang menyediakan 2 jalur masuk menuju 

panggung. 2 jalur masuk ini memberikan ruang 

lebih bagi para model untuk bergerak ke kedua 

sisi sebelum mereka masuk ke jalur utama. 
Gambar 2,7 Entrance 2 

Desain ini juga memberikan ruang untuk logo I Sumber: JSI 

desain lainnya untuk ditampilkan di tengah runway. 
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Macam Sentuk Runway 

Gambar 2.8 Macam Bentuk Runway 
Sumber : Sanggarwaty, 2003, p.37 

2.2.4 Kegiatan 

2.2.4.1 Pengelompokan Pelaku 

Para pelaku yang terlibat di dalam Sekolah Mode dan Fashion ini 

antara lain adalah : 

• Siswa sekolah mode 

Terdiri dari kalangan masyarakat dengan Jatar beJakang 

pendidikan minimal luJus Sekolah Mengah Atas atau sederajat. 

Rentang umur 17 tahun - 30 tahun. 

• Pendidik I pengajar I instruktur 

KeJompok pemberi pengajaran mengenai mode kepada para 

siswa selama proses belajar mengajar. Pengajar terbagi menjadi 2 

yaitu : pengajar tetap dan pengajar tidak tetap atau pengajar 
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Staff 
Pengajar 

tamu. Para pengajar merupakan tenaga kerja profesional yang 

berkompeten di dunia mode dan fashion. 

• Pengelola dan karyawan 

Kelompok pelaku yang bertugas mengelola jalannya Sekolah 

Mode dan Fashion, yang berhubungan dengan pengelolaan 

administrasi, fasititas, sarana prasarana, serta yang 

berhubungan dengan fisik bangunan lainnya. 

• Tamu I pengunjung 

Merupakan kelompok pelaku yang mencintai dan mengikuti 

perkembangan dunia mode dan datang untuk membeli rancangan 

para desainer. 

Struktur Organisasi Sekolah Mode dan Fashion 

l _u;~7~~ -" 
Kepala 
Sekolah 

I 
I I 

Divisi 
r---, .. L_. '~'l 
I Divisi Adm. I Divisi Divisi 

Akademik 

Wakil 
KepalaBid. 
Akademik 

I 
I 
. . 

DIVISI Riset 
dan 

Pengembangan 

& Marketing 
L~~_"~, ___ ,." 

rK;;:~i~'1 
' t I Adm.& i 

i Marketing I 
!..'-'··-r",~~",j 

r~~~-J~·[ 
r~'-'-~'~~- ! r---"-

Staff Adm. Staff 

Perpustakaan 

Kepala 
Perpustakaan 

I a 

Staff Staff 
Koleksi Perawatan 

Petugas 

Diagram 2.1 Struktur Organisasi Sekolah Mode dan Fashion di Semarang 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Fashion 
Show 

Kepida 
Bagian 

I 
I Staff 
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2.2.4.2 Pengelompokan Aktivitas 

Aktivitas yang terjadi terbagi menjadi 6 kelompok, yaitu : 

Kelompok Aktivitas Utama 

Pengelompokkan berdasar kegiatan yang berhubungan dengan 

kegiatan pendidikan di bidang mode, yaitu : 

• Kegiatan belajar teori dan praktek 

• Kegiatan mengajar 

Kelompok Aktivitas Pendukung Aktivitas Utama 

• Membaca buku, mencari data -- data, browsing internet, dll 

• Seminar 

• Pelatihan I workshop 

Kelompok Aktivitas Penunjang 

Merupakan kelompok aktivitas yang menunjang fungsi utama dari 

kegiatan utama, yang terdiri dari : 

• Kegiatan fashion show 

• Kegiatan penjualan hasil karya siswa 

Kelompok Aktivitas Pengelola 

Kegiatan pengelolaan Sekolah Mode dan Fashion agar kegiatan 

utama maupun penunjang dapat be~alan dengan baik. 

Kelompok Aktivitas Service 

Aktivitas yang sebagian besar berupa pemeliharaan terhadap 

bangunan dan pelayanan untuk optimalisasi kinerja bangunan itu 

sendiri 

Kelompok Aktivitas Umum 
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Aktivitas yang bersifat universal, dilakukan oleh semua pelaku dan 

terkadang tanpa ada ikatan waktu 

2.2.4.3 Fasilitas 

Fasilitas pad a Sekolah Mode dan Fashion ini ditekankan pad a fasilitas 

utama untuk sarana pendidikan mode dan fashion yang juga 

dilengkapi dengan fasilitas penunjang untuk pendidikan mode dan 

fashion. Selain fungsi utamanya sebagai sarana pendidikan, Sekolah 

Mode dan Fashion ini juga dilengkapi dengan fasilitas komersial. 

Fasilitas Utama Pendidikan 

Fasilitas untuk menunjang aktivitas siswa dalam penerimaan materi 

pelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Fasilitas 

tersebut terdiri dari : 

• R. Kelas Teori 

• R. Kelas Desain 

• R. Kelas Studio (Studio Pola dan Potong, Studio Jahit Mesin, 

Studio Workshop, Studio Tenun, Studio Foto) 

• R. Jahit Manual 

• Lab. Komputer 

• Bengkell Laboratorium Bahan (Tekstil) 

• R. Serbaguna 

Fasilitas Penunjang Pendidikan 

Fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung proses kegiatan utama, 

yang merupakan pelengkap dalam meningkatkan proses pendidikan. 

Fasilitas tersebut antara lain: 
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• Perpustakaan 

• Ruang koleksi bahan Genis kain dll) 

• Ruang fashion show (termasuk ruang - ruang lain di dalamnya) 

• Ruang Pameran 

• R. Fotocopy 

• Toko bahan - bahan 

F ailitas Komersial 

• Boutique 

• Cafe 

F asilitas Pengelola 

• R. Kepala Sekolah 

• R. Wakil Kepala 

• R. Pengajar Iinstruktur 

• R. Tata Usaha 

• R. Staff 

• R. Rapat 

• R. Istirahat karyawan 

F asilitas Lainnya 

• Lobby 

• Info desk I resepsionis 

• R. Tunggu 

• Gudang Bahan dan Peralatan 

• Gudang Umum 

• Unit Kesehatan Siswa 

• Kantin 
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• Pantry 

F asilitas Service 

• R. Genset 

• R. AHU 

• R. MEE 

• R. Pompa dan reservoir 

• R. Water treatment (STP) 

• Pantry 

• Mushola 

• Toilet 

• Loading Dock 

• Area Parkir 

2.2.4.4 Peralatan I Prasarana 

• Meja teori 

• Meja gambar + jiplak 

• Mesin jahit 

• Mesin obras 

• Mesin tenun 

• Meja setrika 

• Manekin 

• Penggaris desain I pol a 

• Peralatan jahit manual 

• Komputer 

• Catwalk 
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2.2.5 Spesifikasi dan Persyaratan Desain 

2.2.5.1 Arsitektur 

• Adanya ruang - ruang yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas 

yang ada. 

• Adanya pembagian yang jelas antara fungsi pendidikan dan fungsi 

komersial. 

• Skala bangunan Sekolah Mode dan Desain didasarkan pada 

dimensi, sifat, jenis kegiatan dan sarana prasarana yang 

dibutuhkan. 

• Dapat mencerminkan sebagai bangunan di bidang fashion serta 

fungsi utamanya sebagai sekolah mode dan fashion. 

2.2.5.2 Bangunan 

• Memenuhi syarat sebagai bangunan pendidikan dan terdapat 

unsur komersial di dalamnya. 

• Memperhatikan kenyamanan untuk setiap aktivitas di dalamnya, 

termasuk di dalamnya adalah penghawaan, pencahayaan, 

akustik, dU. 

• Terdapat kejelasan dan kemudahan pad a setiap alur sirkulasi, 

sehingga meningkatkan efektivitas kegiatan belajar - mengajar. 

2.2.5.3 Lingkungan 

• Penyesuaian lokasi dengan fungsi tata guna lahan yang ada. 

• Kemudahan dalam hal aksesibilitas (mudah dijangkau, mudah 

diingat) 

• Sarana - prasarana dan infrastruktur kota yang memadai. 
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• Luasan tapak harus menampung segala aktivitas dan sarana -

prasarana yang telah ditentukan. 

2.2.6 Deskripsi Konteks Kota 

2.2.6.1 Tinjauan Kota Semarang 

Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, terletak di 

pantai Utara Jawa Tengah, tepatnya pad a garis 6°,5' - 7°,10' Lintang 

Selatan dan 110° ,35' Bujur Timur. Luas Kota Semarang mencapai 

37.366.838 Ha atau 373,3Km2
. 

Pembagian fungsi wilayah tercantum dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Semarang dimana kota Semarang terbagi menjadi 10 

BWK. Lingkup lokasi secara definitif telah ditentukan dan akan 

dilakukan penentuan alternatif lokasi sebelum nantinya akan dilakukan 

pemilihan lokasi yang sebenarnya. 

Gambar 2.9 Peta Kota Semarang 
Sumber : http://www.kodam4.mil.id/poradvi/lmage/KODyA%20SEMARANG%20mini.jpg 

diakses SeJasa, 22 Februari 2011, pukuJ 08.21 
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Kondisi Fisik Kota Semarang 

• Topografi 

Topografi wilayah Kota Semarang terdiri dari dataran rendah dan 

dataran tinggi. Di bag ian Utara merupakan pantai dan dataran 

rendah dengan kemiringan 0-2% sedang ketinggian ruang 

bervariasi anatara 0 - 3,5 meter. Di bagian Selatan merupakan 

daerah perbukitan, dengan kemiringan 2 - 40% dan ketinggian 

antara 90 - 200m di atas permukaan air laut. 

Menurut topografi, wilayah kota Semarang secara garis besar 

dibagi menjadi 2 bag ian yaitu dataran rendah di bagian Utara dan 

daerah perbukitan di bag ian Selatan. Fungsi dari Bagian Wilayah 

Kota akan menjadi pertimbangan dalam menentukan alternatif 

lokasi yang akan dipergunakan. 
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Gambar 2.10 Peta Kelerengan Kota Semarang 
Sumber : http://ritahen.ifastnet.cortl/sernarang3_files/image016.jpg 

diakses Selasa, 22 Februari 2011, pukul 08.26 
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• Batas Wilayah 

Sebelah Utara : Laut Jawa 

Sebelah Selatan : Kab. Ungaran 

Sebelah Barat : Kab. Kendal 

Sebelah Timur : Kab. Demak 

• Letak Geografis 

6°50' .. 7°10' Lintang Selatan 

109°50' - 110°35' Bujur Timur 

• Klimatologi 

Suhu minimum 22,6° C 

Suhu Maksimal 32,1° C 

Suhu rata - rata 27,3° C 

Pembagian Administrasi 

Secara administrasi kota Semarang dibagi ke dalam 16 kecamatan 

dan 177 kelurahan. Pembagian administrasi kecamatan tersebut 

adalah: 

Kec. Gayamsari Kec. Gajahmungkur 

Kec Genuk Kec. Semarang Selatan 

Kec. Pedurungan Kec. Tembalang 

Kec Semarang Tengah Kec. Gunung Pati 

Kec. Semarang Timur Kec. Mijen 

Kec. Semarang Utara Kec. Ngaliyan 

Kec. Banyumanik Kec. Tugu 

Kec. Candisari . Kec. Semarang Barat 

Tabel2.6 Pembagian Administrasi Kecamatan Kota Semarang 
Sumber: Axin, 1986 
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Gambar 2.11 Peta Kecamatan Kota Semarang 
Sumber: http://semarang.go.id/cms/images/stories/selayang/peta%20smg.jpg 

diakses Selasa, 22 Februari 2011, pukul 08.57 

Sedangkan pernbagian Bagian Wilayah Kota Serna rang adalah : 

• BWK I, rneliputi Kec. Sernarang Tengah, Kec. Sernarang Tirnur, 

Kec Sernarang Selatan 

• BWK II, rneliputi Kec. Gajahrnungkur dan Kec. Kalisari 

• BWK III, rneliputi Kec. Sernarang Ba~at dan Kec. Sernarang Utara 

• BWK IV, rneliputi Kec. Genuk 

• BWK V, rneliputi Kec. Gayarnsari dan Kec. Pedurungan 

• BWK VI, rneliputi Kec. Ternbalang 

• BWK VII, rneliputi Kec Banyurnanik 

• BWK VIII, rneliputi Kec. Gunung Pati 

• BWK IX, rneliputi Kec. Mijen 

• BWK X, rneliputi Kec. Ngaliyan dan Kec. Tugu 
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Gambar 2.12 Peta Pembagian BWK Kota Semarang 
Sumber : www.semarang.go.id 

diakses Se/asa, 22 Februari 2011, puku/ 08.57 

2.2.6.2 Urgensi dan Relevansi 

Urgensi 

Pakaian yang merupakan salah satu dari kebutuhan pokok manusia 

telah bertambah fungsinya dari yang semula hanya dijadikan sarana 

pelindung tubuh sekarang menjadi sebuah standar dalam level 

pencitraan jati diri sang pemakai. Masyarakatpun mulai berlomba 

untuk selalu up to date mengikuti trend mode yang ada, mereka selalu 

menginginkan warna baru dalam dunia mode. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut, dibutuhkan para desainer - desainer berbakat 

yang dapat menghasilkan karya - karya yang inovatif. Sayangnya, di 

Kota Semarang ini masih sedikit sekali sekolah mode yang potensial. 

Maka dari itu diperlukan sebuah sekolah mode yang dapat 

memberikan pengetahuan di bidang mode dan fashion dan dapat 
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menjadi wadah serta fasilitas bagi masyarakat khususnya warga 

Semarang agar dapat mengembangkan karirnya di dunia mode dan 

fashion, khususnya pada perancangan busana. 

Relevansi 

Keberhasilan dari dunia mode dan fashion tak pernah lepas dari peran 

desainer - desainer yang ada sebagai pencipta karya - karya baru 

yang selalu berbeda dari yang sudah ada. Dan keberhasilan seorang 

desainer pun tidak luput dari pendidikan yang mereka dapatkan. 

Dengan adanya keberadaan dari sebuah sekolah mode dan fashion 

ini sangatlah penting untuk perkembangan dunia mode dan fashion di 

Indonesia, khususnya di kota Semarang. 

2.2.6.3 Urban Issue 

• Dalam hal pendidikan Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa 

Tengah diharapkan dapat berperan sebagai pusat pendidikan, 

khususnya Pendidikan Profesionalisme di wilayah Jawa Tengah. 

• Perkembangan mode di kota Semarang sudah semakin pesat 

yang secara langsung membutuhkan sarana - sarana pendukung 

yaitu antara lain keberadaan sekolah mode. 

2.2.7 Studi Banding I Komparasi 

A. ESMOD (Ecole Superieure des Arts et Techniques de la Mode) 

ESMOD merupakan sekolah mode waralaba dari Perancis yang 

telah berdiri sejak tahun 1841 oleh Alexis Lavigne, seorang 

penjahit pada rumah mode Empress Eugenie. Saat ini ESMOD 

telah memiliki 21 cabang yang tersebar di seluruh dunia dan 
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menjadi salah satu dari sekolah mode yang tertua dan terkenal 

di dunia. ESMOD Jakarta adalah salah satu cabang yang 

berada di Indonesia, didirikan oleh Ibu Hartini Hartanto, ketua 

Yayasan Desain Pendidikan dan IImu Pengetahuan, dibawah 

bantuan Indonesian Design Development Foundation dan mulai 

beroperasi sejak tanggal 6 September 1996. 

Sekolah mode pertama di Asia Tenggara yang terletak di Jalan 

Asem II No. 3-5 Cipete, Jakarta Selatan ini mempunyai visi untuk 

menjadikan para insan manusia Indonesia berkualitas untuk 

memasuki era baru dunia mode. 

Kurikulum Program ESMOD 

ESMOD Jakarta menyediakan program pembelajaran yang 

bertujuan untuk mencetak profesional baru dalam bidang 

fashion. Program yang ada adalah kombinasi dari mendesain 

mode I fashion design dan pattern making dan dilengkapi juga 

kursus pendek lainnya. 

... Fashion Design adalah trend dalam mode. Program ini 

melatih siswa untuk menciptakan koleksi mulai dari awal 

seperti memilih tema, warna, bahan sampai ke desain 

koleksi yang sesungguhnya berikut dengan persentasinya. 

... Pattern Making meliputi keterampilan untuk mengambil ide 

yang diciptakan di Fashion Design dan mengubahnya 

menjadi pakaian jadi dengan mempelajari efek visual dan 

mengkoordinasikan dengan keterampilan menjahit. Program 

61 



ini mengajarkan siswa untuk menginterpretasikan mode, 

membuat pola, memotong, dan menjahitnya. 

Program - program yang ada di ESMOD Jakarta: 

a. Program 3 Tahun Internasional Diploma untuk Fashion 

Design 

b. Program Intensif 1 tahun Internasional Sertifikat untuk 

Fashion Design dan Pattern Making 

c. Program Sertifikat 1 tahun untuk Fashion Business Retail; 

d. Short courses 

Program 3 Tahun Internasional Diploma untuk Fashion 

Design 

eYe Tahun Pertama 

Siswa perlu mengetahui dasar - dasar dari dunia mode dan 

proses berkreasi. Pad a tahun ini mereka akan mulai 

mengenal segala seusatu yang berhubungan dengan 

pakaian pria dan wan ita. 

Implementasi : 

- Mengembangkan ide 

- Memiliki teknik menggambar 

- Membuat desain dengan sistem computerised 

- Menguasai teknik draping suatu bahan ke bentuk tubuh 

- Memilih, melengkapi dan mengembangkan range warna 
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Memilih warna material dan perlengkapan yang tepat 

untuk sebuah rancangan 

Memilih bahan yang akan digunakan pada finishing dan 

detail untuk memperkuat hasil rancangan 

Meneliti, mengklasifikasikan dan mempresentasikan 

spesifikasi rancangan 

Mengilustrasikan bentuk fashion dan trend fashion saat 

ini 

Menganalisa tuntutan pasar fashion sesuai dengan 

permintaan 

Membuat trend fashion baru 

... Tahun Kedua 

Siswa belajar bagaimana merancang pakaian sesuai dengan 

klasifikasinya dan menyesuaikan dengan trend fashion. 

Mempelajari lebih lanjut mengenai berbagai sektor dalam 

industri tekstil, termasuk pakaian rajutan, olahraga, dll 

Implementasi : 

Mengilustrasikan sebuah rancangan ke dalam diri 

seseorang 

- Menguasai dan menggunakan teknik sheets 

- Menganalisa evolusi dalam dunia fashion 

- Menyusun rencana tema fashion 

- Mengerti tentang perkembangan dunia fashion dan 

mampu 

- Mempertahankan konsep dan tema rancangan pribadi 
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... T ahun Ketiga 

Siswa dituntut untuk mampu membuat koleksi pribadi yang 

sesuai dengan spesialisasi bidang yang dipilih. Spesialisasi 

terbagi menjadi 3 : pakaian wanita, pakaian pria, dan pakaian 

anak - anak. Siswa juga dapat menetapkan konsep 

rancangannya sendiri, mulai dari menyusun jadwal hingga 

mengevaluasi hasil rancangannya. 

Implementasi : 

- Memperdafam pengetahuan dan teknik dalam spesialisasi 

yang mereka pilih 

Membuat konsep untuk koleksi pribadi sesuai dengan 

spesialisasi 

- Mengetahui pengetahuan teknis dalam bidang rancang 

busana dan belajar untuk memiliki profesionalitas. 

- Menyajikan sebuah proyek koleksi pribadi (final exam) 

Mata pelajaran yang diajarkan : 

- Fashion Design 

- Pattern Drafting 

- Textile Technology 

- Art & Fashion History 

- Fashion Marketing I Merchandising 

- CAD (Computer Aided Design) 

- Batik I Tie Dye 

- Life Drawing 
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- Model Vivant 

Visual Merchandising and Promotion 

- Guest Speakers 

- Visit Factory 

- Workshop 

Program Intensif 1 tahun Sertifikat Internasional untuk 

Fashion Design dan Pattern Making 

Program ini adalah pelatihan secara intensif untuk fashion 

design dan pattern making. Program ini lebih menekankan pad a 

penguasaan teknik dan personal. 

Meliputi : Pengenalan, Persiapan, dan Karya Pribadi I Final 

Exam 

Implementasi : 

- Mempelajari teknik - teknik dasar 

Mempelajari seluk beluk fashion 

Mempelajari sektor industri pasar fashion 

- Mengikuti perkembangan trend fashion yang ada 

Membuat konsep dan kreasi pribadi 

Program Sertifikat 1 tahun untuk Fashion Business Retail 

Program ini memberikan keuntungan kepada para siswanya 

untuk mendapatkan kemampuan bisnis di bidang fashion seperti 

merchandising, pembelian, promosi, dan operasional 

managemen di bidang toko fashion. 
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c· 

Siswa juga dapat bertemu dan belajar langsung dari pembicara 

yang notabene adalah orang - orang yang bekerja di industri 

fashion. 

Mata pelajaran yang diajarkan : 

.:. Introduction to Fashion Marketing & Merchandising 

(Marketing I) 

.:. Analysis & Trend 

.:. Analysis of Consumer (Marketing 2) 

.:. Pattern Drafting Construction 

.:. Fashion Merchandising 

.:. World Of Retailing 

.:. Fashion Calculation 

.:. Color Theorie 

.:. Fashion Culture 

.:. Quality Control 

.:. Fashion Design Phenomena 

.:. Fashion Buying Plan 

.:. Fashion Merchandising Plan 

.:. Fashion Pattern Drafting 

.:. Textile Science 

Short Courses 

ESMOD juga menyediakan program kursus singkat yang 

terbuka untuk umum, dengan waktu pembelajaran yang lebih 
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singkat. Total waktu pembelajaran adalah 75 jam yang terbagi 

menjadi 3 jam/hari atau 6 jam/hari. 

Program yang ditawarkan adalah : 

.:. Basic Fashion Design 

.:. Advance Fashion Design 

.) Basic Sewing 

.:. Basic Pattern Drafting (Menswear I Womenswear) 

.:. Advance Pattern Drafting 1 (Menswear I Womenswear) 

.:. Advance Pattern Drafting 2 (Womenswear) 

.:. High Fashion 1 (Womenswear) 

.:. High Fashion 2 (Womenswear) 

Fasilitas 

... R. Serbaguna ... Studio Jahit 

• Perpustakaan • Fashion Design Class 

... Ruang Internet ... Pattern Making Class 

... Bookstore ... Marketing 

iii Lab. Komputer Merchaindising Class 

... Lab. Textile ... Workshop 

Gambar 2.13 ESMOD Jakarta 
Sumber : ESMOD Jakarta 

I 
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GambaI' 2.14 R. Fashion Desigri 
Sumbel' : ESMOD Jakarta 

Gambar 2.16 Studio Jahit 
Sumber : ESMOD Jakarta 

Gambar 2.18 R. Fashion Bussiness 
Sumber : ESMOD Jakarta 

Gambar 2.20 R. Serbaguna 
Sumber : ESMOD Jakarta 

Gambar 2.15 R. Pattern Making 
Sumber : ESMOD Jakarta 

Gambar 2.17 Textile Lab 
Sumber : ESMOD Jakarta 

Gambar 2.19 Computer Lab 
Sumber : ESMOD Jakarta 

Gambar 2.21 Perpustakaan 
Sumber : ESMOD Jakarta 
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Gambar 2.22 Internet Center 
Sumber : ESMOD Jakarta 

GambaI' 2.23 Bookstore 
Sumber : ESMOD Jakarta 

Gambar 2.24 Kegiatan Siswa 
Sumber : ESMOD Jakarta 

Kelebihan: 

• Merupakan sekolah yang khusus bergerak di bidang pendidikan 

mode. 

• Kurikulum yang dipakai mengacu pad a kurikulum sekolah mode 

Perancis. 

• Fasilitas yang disediakan mendukung proses belajar mengajar. 

• Memiliki prestasi yang membanggakan di bidang mode. 

Kekurangan : 

• Letaknya cukup jauh dari pusat kota. 

• Belum memiliki ruangan untuk fasilitas fashion show. 
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B. Sekolah Tinggi Desain Indonesia (STDI) 

Cikal bakal berdirinya STDI adalah ketika 

Yayasan Perguruan Tinggi Baptis Indonesia 

(yPTBI) membuka lembaga pendidikan 

setara dengsn D3 yang diberi nama 

Lembaga Pendidikan Manajemen dan Bisnis (LPMB) pada tahun 

1993. Pada saat itu terdapat 4 program studi yaitu : Teknik 

Desain Interior, Akuntansi, Jurnalistik, dan Bahasa Inggris. 

Ternyata minat pad a Teknik Desain Interior LPMB cukup tinggi 

terutama oleh karena program studi ini didukung para staf 

pengajar yang berasal dari Perguruan Tingi Negeri (PTN) dan 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terkemuka di Bandung. 

Program Studi Teknik Desain Interior akhirnya memperoleh 

status terdaftar pendidikan jenjang Strata 1 (S1) dengan Surat 

Keputusan Mendikbud No.061/D/O'95. Sejak saat itu berdirilah 

Sekolah Tinggi Desain Indonesia yang dikenal dengan singkatan 

STDI sekarang ini. 
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Gambar 2.25 Peta Lokasi STDI 
Sumber : www.stdLac.id 

I 
u 

diakses Selasa, 22 Februari 2011 , pukul 08.57 
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VISI DAN MISI 

Visi: 

Menjadi Perguruan Tinggi yang mandiri dan mampu 

menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang 

desain. 

Misi: 

Menghasilkan tenaga profesional dalam bidang desain yang 

mampu bersaing di tingkat nasional dalam dunia bisnis 

dengan etos dan etika ke~a yang berintegritas. 

Meningkatkan minat dan membangunkan sikap intelegensia 

profesional mahasiswa terhadap karya seni rupa khususnya 

desain dalam kegiatan kreativitas desain secara studi 

komparasi, konservasi dari akar budaya Indonesia. 

Saat ini sekolah yang berada di JI. Wastu Kencana No 52, 

Bandung ini memiliki 3 jurusan program studi, yaitu : Desaln 

Komunikasi Visual; Desain Interior, dan Fashion Design 

Program Studi Fashion Design 

Pada program studi ini mahasiswa diarahkan untuk dapat 

menjadi seorang desainer berbakat yang mempunyai konsep 

matang, kreatif dan tentunya diimbangi dengan kemampuan 

teknik yang memadai untuk dapat menghasilkan karya dibidang 

garmen yang sesuai dengan tren fashion yang ada. 

Kurikulum yang diajarkan meliputi : 

71 



Foundation Studies 

Creative Drawing 

Constructive Drawing 

2-D Design 

3-D Design 

Creative Study 

Major Curriculum 

Fashion Design 

Studio 

Textile Study 

Fashion Photography 

Computer for Fashion 

History of Fashion 

The Business of 

Fashion 

Apparel Development 

Fashion Illustration 

Fasilitas: 

Laboratorium Bahan Interior 

- Perpustakaan 

Laboratorium Komputer 

- Studio 

Ruang Kelas Teori 

- Aula 

Sewing and Pattern 

Fashion Trends 

Contemporary Issue 

in Fashion 

Professional Practice 

Final Project 

General Education 

English Study 

Indonesian Language 

Citizenship 

Cultural Study 

Art History 

Enterpreneurship 

Electives 

Fashion Promotion 

Merchandizing 
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Ruang Presentasi 

Galery 

Selain 3 program studi yang ada, STDI juga mengadakan kursus 

dan layanan yang terbuka bagi masyarakat luas. Kursus yang 

diselenggarakan adalah : kursus desain interior, kursus desain 

komunikasi visual, kursus desain mode, kursus batik, dan kursus 

desain tekstil. Sedangkan layanan yang diberikan adalah 

konsultasi di bidang desain interior, gratis, dan fashion, 

Struktur Organisasi STDI 

Ketua 

I I 
Wakil1 Wakil1 

(Bidang Akademik) 
Wakil2 

(Bidang Keuangan) (Bidang Kemahasiswaan) 

Ketua Program Studi 

Diagram 2.2 Struktur Organisasi SrDI 
Sumber: www.stdi.ac.id 

diakses Selasa, 22 Februari 2011, pukul 08.57 

Gambar 2.26 Kampus STDI 
Sumber: www.stdi.ac.id 

diakses Selasa, 22 Februari 2011, pukul 08.57 

I 
I Staff I 
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Gambc!II' 2.27 Ruang Tuliggu 
Sumber : WWiN.stdi.ac.id 

diakses Selasa, 22 Februari 2011, 08.57 

Gambar 2.29 Ruang Rapat 
Sumber : www.stdi.ac.id 

diakses Selasa, 22 Februad 2011, 08.57 

Gambar 2.28 Rualig TarTIu 
Silriibet : WWW.sfdLac.id 

diakses Selasa, 22 Februari 2011, 08.51 

Gambat 2.30 Kalas Teori 
Sumber: www.stdLac.id 

diakses Selasa, 22 Februari 2011, 08.57 

( (; j "3 td j 

Gambar 2.31 Kelas Desain 
Sumber : www.stdi.ac.id 

diakses Selasa, 22 Februari 2011, 08.57 
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Gambar 2.32 Ruang Komputer 
Sumber: www.stdLac.id 

diakses Selasa, 22 Februari 2011, 08.57 

Gambar 2.33 Perpustakaan 
Sumber: www.stdLac.id 

diakses Selasa, 22 Februari 2011, 08.57 

Kelebihan: 

Gambar 2.34 Galery Wastu 
Sumber: www.stdi.ac.id 

diakses Selasa, 22 Februari 2011, 08.57 

• Semua jurusannya sudah terakreditasi oleh pemerintah 

• Kurikulum mode yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan. 

Kekurangan : 

• Bukan sekolah yang khusus bergerak di bidang mode. 

• Fasilitas yang ada kurang memadai. 

• Belum memiliki fasilitas untuk kegiatan fashion show. 
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c. Lembaga Pengajaran Tata Busana (LPTB) Susan Budihardjo, 

Semarang 

LPTB Susan Budihardjo ini terletak di Jalan 

Anggrek 1 No. 25, Semarang, Jawa Tengah. 

LPTB ini merupakan cabang dad LPTB 

Susan Budihardjo yang berada di Jakarta yang didirikan oleh 

Susan Budihardjo sendiri pad a tahun 1979. Dikarenakan 

banyaknya peminat di bidang fashion ini, maka diputuskan untuk 

membuka cabang yang salah satunya adalah di Semarang. 

Cabang lainnya terletak di Bandung, Surabaya, dan Bali. Tujuan 

dari didirikannya LPTB ini adalah harapan agar calon - calon 

desainer muda mendapatkan pengetahuan serta keterampilan 

yang ideal dan memadai untuk dapat berkarya dan memajukan 

dunia mode dan fashion. 

LPTB yang mulai resmi beroperasi pad a tahun 2002 hingga saat 

ini telah meluluskan para desainer muda berbakat. 

Materi yang diajarkan di LPTB Susan Budihardjo Semarang ini 

antara lain meliputi : 

• Fashion Design : Pelajaran yang memberikan pemahaman 

tentang Teknik Pembuatan Sketsa, dimana siswa belajar 

menuangkan ide dankreativitas dengan karakter masing

masing. Pelajaran ini juga memberikan pemahaman tentang 

pengembangan-pengembangan dalam berbagai hal guna 
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menghasilkan karya yang kreatif, original serta profesional 

dalam presentasi terakhir. 

• Textile Design: Memahami pengetahuan tekstil mulai dari 

serat hingga proses pembuatan tekstil, printing dan 

monumental tekstil 

• Anatomy Drawing: Siswa akan diberikan pemahaman bentuk 

anatomi tubuh manusia yang akan menunjang mereka dalam 

pembuatan sketsa dan desain secara baik dan benar. 

• Fashion History : Pemahaman tentang sejarah mode dimana 

sejarah adalah sebagai dasar I fondasi untuk fashion di masa 

depan 

• Sewing & Pattern Making: Mengajarkan berbagai teknik pola, 

teknik jahit dan finishing dari basic hingga advance yang dapat 

diimplementasikan dalam karya-karya siswa untuk mencapai 

hasil maksimal yang berkalitas tinggi. 

• Window Display : Mendalami salah satu bag ian terpenting 

pad a produksi serta pemasaran dalam wacana yang tepat di 

dalam industri fashion. 

• Computer Design : Menguasai teknik untuk membuat sketsa 

hingga pengembangannya dengan menerapkan berbagai 

macam efek khusus di komputer, dimana keahlian tersebut 

akan menjadi sebuah keunggulan di era ini. 

Fasilitas yang tersedia untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajar ini antara lain: 
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• 2 ruang kelas (besar dan kecil) 

• Ruang simpan busana 

• Ruang tunggu 

Fasilitas lainnya yang ada adalah : 

• Area Resespsionis 

• R Rapat Pengajar 

• R Kantor Pimpinan 

• R Menginap Guru Tamu 

• RStaff 

Sarana pendukung yang dibutuhkan dalam pendidikan mode di 

Susan Budihardjo adalah : 

• Mesin jahit manual, 5 buah 

• Mesin obras, 1 buah 

• Mesin press kain, 1 buah 

Lama pendidikan di LPTB Susan Budihardjo Semarang ini 

adalah 1 tahun. Pembagian kelas dibentuk berdasarkan jumJah 

siswa yang berminat 1 kelas berkisar antara 10 siswa, Dalam 1 

tahun terdapat antara 3 - 4 kelas. 

Jadwal pertemuan adalah 1 minggu antara 3 - 4 kali dengan @ 

3 jam I pertemuan. 

Jadwal : Senin - Sabtu 

• Pukul 09.00 - puku112.00 

• PukuI13.00 ... puku116.00 
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• Pukul 17.00 - puku120.00 

Pelaku yang terlibat di dalamnya adalah : 

• Pimpinan Cabang Semarang 

• Bagian Keuangan 

• Bagian HRD 

• Bagian Pendidikan 

• Guru I staff pengajar 

o 10 pengajar tetap dan 3 pengajar tamu 

o Asisten 

• Service 

o OB dan cleaning service 

STRUKTUR ORGANISASI 

Pimpinan 
Cabang Semarang 

I 
I ___ -.. L .--. I 

Bagian I HRD I I BaQian Pendidikan I 
Keuangan I " .... _- -

I I 
I Guru I Pengajar II Asisten I 

Diagram 2.3 Struktur Organisasi LPTB Susan Budihardjo Semarang 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Kegiatan lain yang juga diselenggarakan di LPTB Susan Budihardjo 

Semarang ini antara lain adalah : 

• Studi tour 

• Fashion show 

• Pameran hasil kreasi siswa 

79 



Gambar 2.35 LPTB Susan Budihardjo Semarang 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 2.36 Area Resepsionis 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 2.37 Ruang Tunggu 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 2.38 Area Kantor 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 2.39 R. Rapat 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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Gambar 2.40 R. Kelas Besar 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 2.41 R. Kelas Keeil 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 2.42 R. Administrasi 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 2.43 Kamar Inap Guru Tamu 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 2.44 Gudang Penyimpanan 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 2.45 Toko Bahan 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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Gambar 2.46 Mesin Obras 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 2.47 Mesin Jahit 
Sumber: Dokumen Pribadi 

Gambar 2.48 Penggaris Pola 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 2.49 Mesin Press Gambar 2.50 Manekin 
Sumber : Dokumen Pribadi Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 2.51 Area Karya Siswa 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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Kelebihan: 

• Merupakan sekolah yang bergerak khusus di bidang mode. 

• Merupakan satu - satunya sekolah mode yang ada di Semarang. 

• Mata pelajaran yang diajarkan cukup lengkap. 

• Prestasi yang ada membanggakan. 

• Letaknya strategis yaitu di tengah kota Semarang. 

Kekurangan : 

• Sarang dan fasilitas yang ada masih kurang. 

• Belum memiliki area khusus untuk kegiatan fashion show. 

2.2.8 Permasalahan Desain 

• Menciptakan sekolah mode yang potensial baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas. 

• Menciptakan ruang - ruang yang nyaman bagi aktivitas di 

dalamnya. 

• Sistem sirkulasi, pencahayaan, dan penghawaan yang optimal 

sesuai dengan kebutuhannya masing - masing. 

2.3 Kesimpulan, Batasan, dan Anggapan 

2.3.1 Kesimpulan 

Perkembangan dunia mode yang semakin pesat harus didukung 

dengan sarana - prasarana yang sesuai dan memadai. Salah satunya 

adalah kebutuhan akan sekolah mode yang potensial yang dapat 

memberikan pendidikan mode dan yang memadai dan profesional 

untuk para siswanya. Sekolah Mode dan Fashion ini merupakan 
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sekolah non formal di bidang pendidikan mode. Aktivitas utama yang 

ditekankan adalah pada kegiatan pendidikan di bidang mode dan 

fashion khususnya pada perancangan busana, yang tetap didukung 

dengan aktivitas - aktivitas lainnya yang mendukung dari aktivitas 

utama. Dalam perancangan Sekolah Mode dan Fashion ini harus 

memperhitungkan mengenai kebutuhan fasilitas, kriteria desain, dan 

juga segi kenyamanan para penggunanya. 

2.3.2 Batasan 

• Perencanaan dan perancangan Sekolah Mode dan Fashion ini 

difokuskan pada fasilitas pendidikan di bidang mode dan fashion 

yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya. 

• Status kepemilikan dari Sekolah Mode dan Fashion ini adalah 

pihak swasta. 

• Termasuk dalam penggolongan sekolah non formal dengan 

pendidikan khusus di bidang mode dan fashion. 

2.3.3 Anggapan 

• Tapak bukan merupakan lahan yang bermasalah I bersengketa. 

• Hal - hal yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan 

sebagainya dianggap tidak menjadi masalah. 

• Pendanaan proyek ditangani oleh pemilik (dalam hal ini adalah 

pihak swasta) 
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BAS III 

ANALISA PENDEKA TAN PROGRAM ARSITEKTUR 

3.1 Analisa Pendekatan Arsitektur 

3.1.1 Studi Aktivitas 

3.1.1.1 Pengelompokan Aktivitas 

Aktivitas yang te~adi dibedakan menjadi 6 kelompok, yaitu : 

• Kelompok Aktivitas Utama 

• Kelompok Aktivitas Pendukung Aktivitas Utama 

• Kelompok Aktivitas Penunjang 

• Kelompok Aktivitas Pengelola 

• Kelompok Aktivitas Service 

• Kelompok Aktivitas Umum 

Tabel 3.1 Pengelompokan Aktivitas 
Sumber: Dokumen Pribadi 

Aktivitas Pendidikan 

Kegiatan 

Siswa sekolah • Kegiatan Belajar Teori 
mode 

Pengajar 

Mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan 
dunia mode dan fashion, yang berupa teori - teori. 

• Kegiatan Belajar Praktek 
Merupakan penerapan secara langsung (praktek) 
pengetahuan di bidang mode dan fashion, baik secara 
manual maupun penggunaan bantuan alat. 

Memberikan pengetahuan secara langsung mengenai 
mode dan fashion, baik secara teori maupun manual. 

UTAMA 
AktlVitas yang berkaitan erat dengan aktMtas Utama, masih tergolong dalarr1 

ket~ia~tan pendiEfikan, dilakukan secar(J rutin 
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Aktivitas Perpustakaan 

~ 
Pelaku Kegiatan 

• Membaca buku 

• Mencari data - data Iliteratur I referensi . Siswa sekolah 
• Berdiskusi 

mode 
Browsing • 

~ • Peminjaman dan pengembalian bahan pustaka 

• Mencari bahan - bahan pengajaran 
~ Pengajar • Browsing 

• Peminjaman dan pengembalian bahan pustaka 

Staff Perpustakaan 

• Kepala Mengawasi dan memimpin operasional perpustakaan 
~ • Staff Koleksi • Mengatur koleksi bahan pustaka 

• Mengecek koleksi (lama dan baru) 

• Staff Perawatan Merawat koleksi bahan pustaka 

• Staff Pelayanan Melayani pengunjung 
Mengatur koleksi bahan pustaka 

Aktivltas Seminar .. 

Pelaku Kegiatan 

Siswa sekolah Mendengarkan penyaji 
mode Bertanya kepada penyaji 

Mencatat seminar 

Penyaji Memberikan bahan seminar 
Menjawab pertanyaan peserta seminar 

AKTIVITAS PENUNJANG 
Merupakan kelompok aktivitas yang menunjang fungsi utama dari kegiatan 

- utama 

L · .: Akti~itas Fashion'Show j 
" Pelaku Kegiatan 

I Siswa sekolah • Menyiapkan busana yang akan ditampilkan 
mode • Tampil dalam peragaan busana 

• Persiapan tampil (ganti busana, make up, dll) 
Model 

• Memperagakan busana 

• Melihat fashion show 
~ Pengajar 

Menilai hasil fashion show • 
Kepala Bag. • Mengatur jatannya fashion show 

- Fashion Show • Memberikan instruksi 

• Menyiapkan perlengkapan fashion show 
Staff Bag. Fashion • Melakukan tugas tiap bag ian 
Show • Merapikan dan membereskan perlengkapan fashion 

show 
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Pelaku 

Kepala 

Staff Keuangan 

Staff Barang 

Karyawan 

Kasir 

Pengunjung I 
pembeli 

Pelaku 

Pemilik 

Kepala Sekolah 

Divisi Akademik 

• Wakil Kepala 

• Staff Pengajar 

• Divisi Riset dan 
Pengembangan 

Aktivitas Boutique 
Kegiatan 

• Memimpin dan mengawasi operasional butik 

• Mengadakan rapat 

• Mencatat pengeluaran dan pemasukan 
• Mengelola administrasi 

• Melayani pembeli 
• Menata display barang 

• Merapikan butik 
Melayani pembayaran barang dari pembeli 

• Melihat - lihat 
• Mencoba pakaian 
• Membayar belanjaan 
• Mengambil uang di ATM 

• Mengawasi operasional secara keseluruhan 
• Menerima laporan dari Kepala Sekolah 

• Memimpin operasional sekolah mode 
• Mengawasi pelaksanaan tugas seluruh divisi 

• Memimpin rapat 

• Mengawasi pelaksanaan belajar - mengajar 
• Menerima laporan perkembangan dari aktivitas belajar 

- mengajar 
• Membuat laporan perkembangan aktivitas belajar-

mengajar 

• Berinteraksi dengan staff pengajar 

• Persiapan 
• Mengajar 
• Asistensi 
• Membuat laporan belajar siswa 

• Rapat 
• Membuat laporan pengembangan 

• Rapat 
• Diskusi 
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• Menyerahkan laporan 

~ 
Divisi Administrasi 
dan Marketing 

• Kepala Bagian • Mengawasi kine~a staff yang dibawahi .. 
• Membuat kebijakan administrasi 

• Menerima dan menganalisis laporan dari bawahan 
~ • Staff Humas • Memberikan informasi kepada yang membutuhkan 

• Membuat laporan 

· • Menyerahkan laporan 

• Staff Adni. • Mengolah data administrasi 
Marketing • Melayani keperluan akademis siswa 

(contoh : surat) 

• Memberikan informasi yang berhubungan dengan 
administrasi siswa 

• Menyerahkan laporan kepada kepala administrasi 
• Staff Personalia Memberikan pelayanan kepada pengunjung • 

-/ Karyawan • Membersihkan seluruh area sekolah 
-/ M . " iharaan 

• ''''-.... ' ... , ... 1 II ",,, ..... .,Jlunan ~enJI UII I\ell , ........ 1 I 

Divisi Keuangan 
.. • Kepala Bagian • Mengawasi kinerja staff yang dibawahi 

• Membuat kebijakan dalam analisis biaya 

• Melaporkan pendapatan & pengeluaran 

• Menerima dan menganalisis laporan dari bawahan 

• Staff Keuangan • Mengatur pemasukan dan pengeluaran 

• Membuat laporan keuangan 

• Menyerahkan laporan 

· I Divisi Pef<postakaan I 
I Pelaku II Kegiatan I 

· I Kepala II Mengawasi dan memimpin operasional perpustakaan I 

Staff Koleksi 
Mengatur koleksi bahan pustaka 
Mengecek koleksi (lama dan baru) 

Staff Perawatan rawat koleksi bahan pustaka 

Staff Pelayanan 
Melayani pengunjung 
Mengatur koieksi bahan pustaka 

. AKTIVITAS SERVICE " 

Akti itas yang sebagian besar berupa pemeliharaan terhadap bangunan dan 
I fJElfayanan untuk optimalisaii kinetja bangunan itu sendiri . 

Aktivitas Keamanan 

Pelaku Kegiatan 
,. Satpam I Security • Menjaga keamanan keseluruhan bangunan 

• Berkeliling mengecek keadaan sekitar bangunan 
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, Aktivitas Pemeliharaan 

Pelaku Kegiatan 
Staff Maintenance Mengecek dan melakukan perawatan seluruh fasilitas 

bangunan 
Staff MEE Melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

mechanical electrical 
Cleaning Service Membersihkan seluruh area bangunan 
Office Boy Membaritu dan melayani kebutuhari pengelola dan staff 

:r- -.:\,,' :"" ',','- '~,,'.~ ,~,-' '\ '. ,'" -----'--.- ' .. ", .':~~~~] 
>,rl ! 

L '~ I 
~ ·:;-;1 

~--' ----'-----=----'-' -----------' - -- - - - - -'- -- - ~ -" .. ~.;;, 
I 

Akt.v.tas Umum '., i ' . ' ' . , 
' " 

Pelaku Kegiatan 
Semua pelaku • Parkir 

• Absen 
• Istirahat 
• Makan - minum 

• MCK 
• Ibadah 

3.1.1.2 Waktu Operasional 

• Sekolah Mode dan Fashion 

Waktu operasional sekolah adalah 5 hari dalam seminggu, yaitu 

hari Senin sId Jumat, pukul 07.30 sId 16.30 

Proporsi prosentase pembagian pelajaran adalah 30% teori dan 

70% praktek. Prosentase praktek lebih banyak dikarenakan 

sekolah mode merupakan sekolah berbasis keterampilan khusus 

yang mengharuskan siswa untuk lebih banyak melaksanakan 

praktek secara langsung. 

• Butik 

Butik merupakan sarana komersial yang ada di bangunan ini. 

Karena diperuntukkan untuk masyarakat umum, maka waktu 
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operasionalnya lebih panjang yaitu 7 hari dalam seminggu, pukul 

09.00 am - 20.00 pm. 

• Care 

Care juga salah satu sarana komersial yang ditujukan untuk umum, 

sehingga waktu operasionalnya adalah 7 hari dalam seminggu, 

sejak puku110.00 am - 21 .00 pm. 

• Area Fashion Show 

Area fashion show ini diperuntukkan untuk kalangan intern sekolah 

dan juga dapat disewakan untuk masyarakat luas yang ingin 

menyelenggarakan even berkaitan dengan fashion show, dengan 

-----------Ic(;;ia5lltsatllsaH-lnl-kapasitas menyesuaikan. waktu operasionalnya dapat 

sewaktu - waktu, sesuai dengan kebutuhan penggunanya. 

3.1.1 .3 Pelaku - Kegiatan - Sifat Kegiatan 

i'abei 3.2 Pelaku - Kegiatan - Sifat Kegiatan 
Sumber: Dokumen Pribadi 

Pelaku 
Kelompok 

Aktivitas 
Sifat 

Kegiatan Pb SPb Pr 

- Persiapan - menunggu v 
Pendidikan - Belajar (teori dan praktek) v 

- Membeli bahan v 
- Membaca v 
- Meneari data v 

Perpustakaan - Berdiskusi v 
Siswa sekolah 

- Browsing v 
mode 

- Peminjaman dan pengembalian v 
---- ---

- Mendengarkan v 
Seminar - Meneatat v 

- 8ertanya V 

Fashion Show 
- Menyiapkan busana v 
- Tampil dalam fashion show v 

Pengajar I 
Pendidikan 

- Persiapan - Absen v 
Instruktur - Mengajar v 
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-Asistensi ..; 
- Membuat Japoran belajar siswa ..; 
- Rapat ..; 
- Mencari bahan ..; 

Perpustakaan - Browsing ..; 
- Peminjaman dan pengembalian ..; 

Seminar 
- Memberikan seminar ..; 
- Menjawab pertanyaan siswa ..; 

Fashion Show 
- Melihat fashion show ..; 
- Menilai hasil fashion show ..; 
- Memimpin operasional secara ..; 

Pemilik keseJuruhan 

- Menerima laporan dari kepsek ..; 

Pengelola 
- Memimpin operasional sekolah ..; 

mode 
Kepala sekolah - Mengawasi pelaksanaan semua ..; 

divisi 

- Memimpin rapat ..; 
Divisi Akademik 

- Mengawasi pelaksanaan belajar ..; 
- mengajar 

- Menerima laporan ..; 

Wakil Kepala 
perkembangan dari aktivitas 
belajar - mengajar 

Sekolah 
- Membuat laporan perkembangan ..; 

Pengelola 
aktivitas belajar - mengajar 

- Berinteraksi dengan staff ..; 
pengajar 

Divisi Riset dan - Rapat ..; 
Pengembangan - Diskusi ..; 

- Membuat laporan ..; 
pengembangan 

- Menyerahkan laporan ..; 
Divisi Adm. & Marketing 

- Mengawasi kinerja staff yang ..; 
dibawahi 

Kepala Bagian - Membuat kebijakan administrasi ..; 
- Menerima dan menganalisis ..; 

Pengelola 
laporan dari bawahan 

- Memberikan informasi kepada ..; 
Staff Humas yang membutuhkan 

- Membuat laporan ..; 
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- Menyerahkan laporan Y 
- Mengolah data admitiistrasi Y . 
- Melayani keperluan akademis y 

siswa (contoh : surat) 
-

Staff Adm. & - Memberikan informasi yang Y 
Marketing berhubungan dengan 

- administrasi siswa 
- Menyerahkan laporan kepada Y 

~ 

kepala administrasi 

. Staff Personalia 
Mengurusi bag ian permasalahan Y 
kepegawaian sekolah 

Front office 
Memberikan pelayanan pada Y 
pengunjung 

, 
Divisi Keuangan 

- Mengawasi kinerja staff yang Y 
dibawahi 

- Membuat kebijakan dalam Y 
anal isis biava 

Kepala l:Saglan 
- Melaporkan pendapatan & Y 

Pengelola 
pengeluaran 

- Menerima dan menganalisis y 
laporan dari bawahan 

- Mengatur pemasukan dan Y 
Staff Adm. & pengeluaran 

Marketing - Membuat laporan keuangan Y 
- Menyerahkan laporan y 

Staff Mengecek dan melakukan Y 
- Maintenance perawatan seluruh bangunan 

Staff MEE Pemeliharaan 
Bertanggung jawab pada masalah Y 

.. mechanical electrical 

Office Boy 
Membantu dan melayani Y 
kebutuhan pengelola dan staff 

Satpam/security Keamanan 
Menjaga keamanan seluruh Y 
bangunan 

Divisi Perpustakaan 

Kepala 
- Memimpin dan mengawasi Y 

operasional perpustakaan 

Staff koleksi 
- Mengatur koleksi Y 

" . Perpustakaan - Mengecek koleksi Y 
Staff perawatan Perawatan bahan pustaka Y 

Petugas 
- Melayani pengunjung Y 
- Mengatur buku Y 
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Divisi Fashion show 
- Mengatur jadwal fashion show v 

Kepala Bagian 
- Memimpin jalannya fashion show v 
- Memberikan pengarahan v 

Fashion Show 
- Mempersiapkan panggung v 

Staff - Membersihkan panggung v 
- Laporan dengan kepala v 

Model 
- Persiapan tampil v 
- Memperagakan busana v 

Divisi Butik 
- Bertanggung jawab atas v 

Pimpinan operasionai butik 
- Mengadakan rapat v 
- Mencatat pengeluaran dan v 

Staff keuangan pemasukan 
- Mengelola administrasi v 

Butik - Mencatat barang - barang yang v 
Staff barang dimiliki 

- Pengelolaan pembelian barang v 
- Melayani pembeli v 

Karyawan - Menata display barang v 
- Merapikan butik v 

Kasir - Melayani pembayaran v 
- Melihat - lihat v 
- Mencoba pakaian v 

Pengunjung 
Butik 

- Membayar v 
- Mengambil ATM v 

Fashion Show Melihat fashion show v 
Cafe - Makan I minum v 

- Membayar v 
- Parkir v 
- Absen v 
- Istirahat v 

Semua Umum 
- Makan dan minum v 
- Ibadah v 
- MCK v 

. 
Pb: Pubhk . . SPb : Semi Pubhk Pr: Privat 
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, 

_. 

Asumsi pendekatan jumlah pelaku 

• Siswa 

Asumsi jumlah siswa masuk = 60 - 80 siswa 

Asumsi siswa yang terhambat 5% pertahun 

(studi banding ESMOD Jakarta) 

Tabel3.3 Asumsi Jumlah Max Siswa dalam 5 Tahun 
Sumber: Dokumen Pribadi 

Angkatan 
Tahun 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I 80 76 72 68 3 
II 84 84 84 83 I 4 
III 84 84 84 84 4 
IV 84 84 84 84 4 
V 84 84 84 84 

JUMLAH 335 

9 

4 

.. . 
jacit asumsl Jumlah slswa makslmal dalam 5 tahun ke depcUl 335 ~I~wa 

• Pengelola 

Tabel3.4 Jumlah Pelaku 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Pemilik 

Kepala Sekolah 

Oivisi Akademik 

• Wakil Kepala 
• Staff Pengajar 
• Divisi Riset dan Pengembangan 
Divisi Administrasi dan Mark.eting 

• Kepala Administrasi 

• Staff Administrasi 

• Staff Humas 
• Staff Personalia 

• Front Office 
Divisi Keuangan 

• Kepala 
• Staff Keuangan 
Divisi Perpustakaan 

• Kepala 

• Staff Koleksi 

1 
1 

1 
32 
2 

1 
4 
2 
2 
2 

1 
2 

1 
2 
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• Staff Perawatan 

• Petugas 
Divisi Pemeliharaan 

• Staff Maintenance 

• Staff MEE 

• Office Boy 

Divisi Kantin 

• Kepala Kantin 

• Penjual 
Divisi Fashion Show 

• Kepala Bagian 

• Staff 
Divisi Butik 

• Pimpinan 

• Staff Keuangan 

• Staff Barang 

• Karyawan 

• Kasir 

Divisi Cafe 

• Pimpinan 

• Staff keuangan 

• Juru masak 

• Pelayan 

• Kasir 
Security 

3.1.1.4 Pola Kegiatan 

· I 
I i-- --

· · 1----
I 
I 
I 
I 
I 

MAKRO 

Keg . Penunjang 

2 
2 

2 
2 
6 

1 
10 

1 
6 

1 
2 
4 
6 
2 

1 
1 
2 
4 
1 

6 

Keg . Servis 

Keg . Pengelola ---I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , . 
I 
I · , I I 

, I 

L ____________________ ____________________ .[~ ________ Ke __ g __ . __ LJnn ____ unn ________ ~lr ---------------- - ------ - ------- - -----j 

Diagram 3.1 Pola Kegiatan Makro 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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MIKRO 

Datang _,_ ....... Persiapan I 
menunggu 1 

·lr~ ____ ··-_-_--_l..l-~: --- 1j·r~ 
, -_ ._- , ----. 

Makan f 
minum 

Ibadah 

Ganti 
: Absen : : pakaian 

t. __ __ . _ .. ___ _ r_ 

Dafang i-=-=!P Persiapan 1--, 
--,-

! 
Palkir 

: Bliang Air -4- - - • Istirahat : 
I .J 

--- --r ---- I 
, - - - - Belajar '-r 

Pulang ,...,...-== Persiapan 

Diagram 3.2 Pala Kegiatan Siswa 
Sumber : Dakumen Pribadi 

Beli 
bahan 

_ J 

AktMtas 
perpustakaan 

- -,------' 

, ___ \ ( _ __ . . . ' __ v_ .. _ _ . ~ 

l.PUlang 1===1 Pelsiapan J 
1 ___ 1. __ _ 

Diagram 3.3 Pala Kegiatan Pengajar ! Absen 1 
Sumber : Dakumen Pribadi '- J 

Bekerja -- --,...., 
~. 

Rapat ' 
I 

_ " BuangAir L, . 
'. ' J 

~kanl I' 

mmum 
lbadah 

Absen 
- - .'t.- - - . 

Ganti 
pakaian 

Bekerja i----- Petsiapan i 
~-.---

! 
l 

Pulang 

Diagram 3.4 Pala Kegiatan Pengelala 
Sumber : Dakumen Pribadi 
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;' " 

I Melihal- lihal I 
Memilih pakaian 

r Dafang r==-=:>t 
I Parkir 

l Mencoba pakaian PUlangJ __ ~_J 

Membayar belanjaan 

,4 ' 

:' - --;.;~; - ': 
I ' 
: uang di AlM : 

,, ----- .----- - ..... 
I 

: BuangAir 

I 

Diagram 3.5 Pola Kegiatan Pengunjung 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Persiapan l 
Datang J---- '. Fashion \---

~ 
Parkir J----~ 

Datang 

: 8uangAir : 
t _ ____ ______ _ , 

: Makan I minum : , , 

Diagram 3.6 Pola Kegiatan Penunjang Siswa 

Pelsiapan 
Fashion 
Show 

+ ._. ___ . ___ J 

Sumber : Dokumen Pribadi 

I 
---to\ 

: BuangAir : t __ _________ _ , 

Diagram 3_ 7 Pola Kegiatan Model 
Sumber : Dokumen Pribadi 

'to. ; ----- --- ------ , 
: Makanl minum : , , 
'" --- -- --------- -

BuangAir Makan I minum 

'- .-

Parkir Menonton Pulang 

Menilai 

Diagram 3.8 Pola Kegiatan Penunjang Pengajar 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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. Datang '; 
Mempersiapkan 

kepeduan fashion 

show 

Istirahat 

Mengawasi& 
mengabJrjalannya .' 

fashionshow J 
Membersihkan I 

area fashion I 
show -..J 

, Pulang J 
Diagram 3.9 Pola Kegiatan Pengelola Fashion Show 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Parkir - ---IOJ, .. I Menonton fashion 
i show 

Melihat- fihat . 
pameranl stand 

---------, \ ---------, \ 

: 8uang : 
l ___ _ ~~ ___ ) 

: Makan I : 
, - I 

\ -- !'!.I!.'~!'!. - ~' 

Diagram 3.10 Pola Kegiatan Penonton Fashion Show 
Sumber : Dokumen Pribadi 

3.1.2 Studi Fasilitas 

3.1.2.1 Studi Kebutuhan Ruang 

Tabel 3.5 Studi Kebutuhan Ruang 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Kelompok Aktivitas Jenis Kegiatan Kebutuhan Ruang 

R. kelas teori 
R. kelas desain 
Studio pola dan potong 
Studio jahit manual 
Studio jahit mesin 
Studio workshop 
Studio foto 

Aktivitas Utama Pendidikan Studio tenun 
Bengkei kotor I Lab. 
Bahan 
Lab. Komputer 
R. Serbaguna 
Toko bahan I koperasi 
R. Tunggu 
Hall 

Aktivitas Pendukung Perpustakaan 
Ruang baca 
Area peminjaman 

98 



Area internet 
R. Fotocopy 
R. Kepala Perpustakaan 
R. Staff 
R. Perawatan 
R. Koieksi bahan 
Gudang penyimpanan 
Locker 

Seminar R. Serbaguna 
R. Wardrobe 
Catwalk 
R. Ganti 
R. Make Up 

Fashion Show Backstage 
Gudang peralatan 
Area penonton 
R. Kabag Fashion Show 
R. staff fashion show 
Area butik 
R. Ganti I kamar pas 

Aktivitas Penunjang Kasir 
R. Pimpinan 

Butik R. Staff keuangan 
R. Staff barang 
R. Rapat 
R. Karyawan 
Gudang butik 
Area makan 
Oapur 

Cafe Gudang 
Kantor Pengelola 
Kasir 
R. Pimpinan 
R. Kepala Sekolah 
R. Wakil Kepala Sekolah 
R. Staff pengajar 
R. Staff divisi 

Aktivitas Pengelola Operasional pengembangan 
R. Kabag. Administrasi 
R. Staff Adm 
R. Staff Humas 
R. Tata Usaha 
R. Rapat 
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.. 

~ 

" 

.~ . 

R Istirahat karyawan 
R Staff MEE 
R Staff Maintenance 
R Genset 
RAHU 

Aktivitas Service 
Pemeliharaan R MEE 

R Pompa dan reservoir 
RWater Treatment I STP 
Pantry 
Loading dock 

Keamanan Pos satpam 
Mushola 
Lavatory (publik dan 
privat) 
Kantin 

Aktivitas Umum Lobby 
Front office 
UKS 
ATM 
Area parkir 

3.1.2.2 Pendekatan Hubungan Ruang 

MAKRO 

Area 
Parkir 

Lavatory 

" Kantin 

Area Sekolah 

Hall 

Lobby 

Cafe Sulik 

Diagram 3. 11 Hubungan Ruang Makro 
Sumber : Dokumen Pribadi 

: Pantry 

Mushola 
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,. 

MIKRO 

(Aktivitas Utama) 

(C Kelas Teo?] .r Kelas Desain 

Studio JaM Lab. Bahan 

Studio Workshop 1+--+-.... Lab. Komputer 

Studio roJa dan Potong 

'------r----.!i Perpustakaan 

Parkir 

Lobby 

IJtama 

... 

HALL 

Toko Bahan 

Rliang T.U 

R. Pengajar 

Diagram 3.12 Hubungan Ruang Mikro 
Sumber: Dokumen Pribadi 

3.1. 2.3 Studi Besaran Ruang 

Tabel3.6 Studi Besaran Ruang 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Ruang Kapasitas Standart Sumber (m2
) 

Sekolah 
Hall 50 orang 1,5/orang NAD 
Toko bahan 1 15 As 
.R. Serl:>aJ)un~ ... 1 89 SBR .. . . . - ----- ------- --_." .- ----- .". ""---- - --- - --- -------- -- .. 

Gudang 1 50 As 
Lavatory pria 1 10,79 SBR 
Lavatory wanita 1 11,57 SBR 

Perpustakaan 
Koleksi pustaka 20 rak 3,6/rak As 
Koleksi bahan 20 rak 3,6/rak As 
Area baca 80 1,55/orang SBR 
Area internet 10 1,55/orang SBR 
Area peminjaman 1 9 As 
R. Fotocopy 2 mesin 4,5/mesin NAD 
Loker 1 10 As 
R. Kepala 1 20 NAD 

. R. Staff 6 5,5/orang NAD 
R. Perawatan 1 10 As 

R. Pimpinan . B 

R. Rapat 

Total 
Luas (m2

) 

75 
15 
89 
50 

10,79 
11,57 

72 
72 
124 
15,5 

9 
9 
10 
20 
33 
10 
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Gudang 1 80 As 80 
Lavatory pria 1 4,16 SBR 4,16 

, 
Lavatory wanita 1 3,9 SBR 3,9 

Fashion show 
. 

Hall 
25% 

1,5/orang NAD 112,5 pengunjung 
Wardrobe 1 30 As 30 

00 R. Kontrol cahaya 1 4 As 4 
R. Kontrol suara 1 6 As 6 
R Kepala 1 20 NAD 20 

" R. Staff 6 5,5/orang. NAD 33 
R. Tunggu 1 25 As 25 
Gudang 1 30 As 30 
Lavatory pria 1 18,98 SBR 18,98 
Lavatory wan ita 1 23,53 SBR 23,53 
Disable lavatory 2 3 NAD 6 
Lavatory model 

• Pria 1 4,16 SBR 4,16 

• Wanita 1 3,9 SBR 3,9 
Butik 

Area display 50 orang 1U£,0 ~t:SK .1U£,0 
R. Ganti 3 2/orang TS 6 
Kasir 2 orang 2/orang NAD 4 
Area tunggu 6 orang 0,425/orang SBR 2,55 
R. Pimpinan 1 20 NAD 20 
R. Staff keuangan 2 orang 5,5/orang NAD 11 
R. Staff barang 4 orang 5,5/orang NAD 22 
R. Rapat 15 orang 2/orang NAD 30 
R Karyawan 1 10 As 10 
Gudang 1 35 As 35 

Cafe 
, 

Area makan 60 1,5/orang NAD 90 

Dapur 1 20% area 
NAD 18 . makan 

Kasir 1 2/orang NAD 2 
R. Kepala 1 20 NAD 20 
R. Pegawai 1 10 As 10 
Gudang 1 50 As 50 
Lavatory Pria 1 4,16 SBR 4,16 
Lavatory Wan ita 1 3,9 SBR 3,9 

Pen9_elola 
R. Pimpinan 1 36 As 36 
R. Kepala Sekolah 1 25 NAD 25 

o -

R. Wakil Kepala 
1 20 As 20 Sekolah 

R. Staff Pengajar 32 4,5/orang HD 144 
R. Staff Divisi 2 5,5/orang NAD 11 
Pengemoangan 
R. Kabag Administrasi 1 20 NAD 20 
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R. Staff Administrasi 4 5,5/orang NAD 22 
R. Kabag Keuangan 1 20 NAD 20 
R. Staff Keuangan 2 5,5/orang NAD 11 
R. Humas 2 5,5/orang NAD 11 
R. Personalia 2 5,5/orang NAD 11 
R. Tata Usaha 1 40 As 40 
R. R~pcat .. _- - -- ------- 15 - - 2/Qrana - NAD -- 30 - -
R. Arsip 1 15 NAD 15 
R. Fotocopy 1 4,5/mesin NAD 4,5 
R. Istirahat Karyawan 6 orang 2,7/orang NAD 16,2 

Pemeliharaan 
R. Staff MEE 2 2/orang As 4 
R. Staff Maintenance 2 2/orarig As 4 
R. Genset 100-150 kVa 6mx4,5m EIH 27 
RAHU 1 9 As 9 
R MEE 1 9 As 9 
R Pompa 1 4 As 4 
Pantry 1 15 As 15 
Loading dock 1 20, 64/truck NAD 20,64 

Umum 
Lobby 80 orang 1,5/orang NAD 120 
Front Office 1 6 As 6 
Mushola 

• Area sholat 10 1,5/orang TS 15 

• Tempat wudhu 15% TS 2,25 

• Sirkulasi 30% 5,25 
Lavatory Pria 1 10,79 SBR 10,79 
Lavatory Wan ita 1 11 ,57 SBR 11,57 

. Disable Lavatory 2 3 NAD 6 
Kantin 

• Area makan 60 1,2/orang NAD 72 

• Penjual 10 6,75 SBR 67,5 

• Sirkulasi 30% 41 ,85 

UKS 1 10 As 10 
Gudang 1 60 As 60 
Pos Satpam 1 5 As 5 

Keterangan NAD = Neufert Architect Data 

HD = Human Dimension Interior 

TS = Time Saver Standard For Building Types 

EIH = Electrical Installation Handbook Vol 1 

SBR = Studi Besaran Ruang 

As = Asumsi pribadi 

103 



3. 1.2.4 Besaran Ruang Khusus 

~ __ ~I.4 __ -----1 

= 1 
~~' ! 
(tF= "; 

111--"",375'---11 ~ 

... Kelas Teori 

130 

Gambar3.1 Besaran kursi 
siswa Gambar 3.2 Sirkulasi 

B = 152,4 -182,9 em C = 76,2 - 91,4 em 
D = 45,7 - 50,8 em E = 30,S - 40,6 em Sumber: 

http://tokovictory.blogspot.com/2 
010102/chitose-kursi-kuJiah

yamato-mnd.html 
Minggu, 27 Februari 2011, 14.22 

dalam ruang 
Sumber : Dimensi Ruang 

dan Interior Gambar 3.3 Standar area kerja 
Sumber: Dimensi Ruang dan 

Interior 

1,48m r 
a,73m 

~I£:JI 
0,75rn 

o,4am ~ 

--.n.'874m~ 
Gambar 3.4 Meja + kursi siswa 

Sumber : Perhitungan pribadi 

Luas = 1,48 m x 0,874 m 

= 1,29352 m2 t siswa 

25 siswa = 32,338 m2 

i+---------3.OJm-------' 

Gambar 3.5 Area mengajar 
Sumber: Perhitungan pribadi 

Luas : 3 m x 1,5 m = 4,5 m2 

Gambar 3.6 Area meja guru 
Sumber : Perhitungan pribadi 

Luas = 1,5 m x 1,55 m = 2,325 m2 
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10,00m 
I 

1.----6,ron'- ---'" 

Gambar 3.7 Layout R. Teori 
Sumber : Dokumen pribadi 

'" Studio Desain 
B • 

2D!lOl tug •• '.rja -----'" 

B = 91,4 em 

C = 91,4 -121,9 em 

Gambar 3.8 Standar area menggambar 
Sumber : Dimensi Ruang dan Interior 

Gambar 3.9 Meja gambar + jiplak 
Sumber : Perhitungan pribadi 

Luas = 1,2 m X 2,3 m 

= 2,76 m2 J siswa 

25 siswa = 69 m2 

r------"""-------1 
I

' II 
_ ' O. I 
=,,= J ,l 

I 

_1 
Gambar 3.10 Lemari 

Sumber : Perhitungan pribadi 

Luas = 1,5 m x 1,2 m 

• Area mengajar 

Luas = 4,5 m2 

• Area guru 

Luas = 2,325 m2 
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,....--------13._-------.. 

8.5Om 

Gambar 3.11 Layout R. Desain 
Sumber : Dokumen pribadi 

... Studio Pola dan Potong 

Gambar 3.12 Dimensi meja setrika 
Sumber : http://common.csnstores.com/common/marketing/modern/Amleto-Ironing-Board.jpg 

Minggu, 27 Februari 2011, 14.59 

Survey ukuran kain yang biasa digunakan : 1,5m x 0,75m 

Gambar 3.13 Meja siswa 
Sumber: Perhitungan pribadi 

Luas = 1,6 m x 1,55 m 

= 2,48 m2 I siswa 

25 siswa = 62 m2 

o 

o 0 . __ _ , 
Gambar 3.14 Meja pola dan potong 

Sumber : Perhitungan pribadi 

Luas = 2 m x 2,5 m = 5 m2 

".-,~" --'-------- -- ---------- _ ... 

~/ 

i 
\... 
~.~ 

I 
T 

JI I , ~ 

I 
Gambar 3.15 Studi area meja setrika 

Sumber : Perhitungan pribadi 

Luas = 1,32 m x 0,75 m 

= 0,99 m2 I meja 
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• Area mengajar • Area guru 

luas = 4.5 m2 luas = 2,325 m2 

t+-----13.0Om------to1 

14.00m 

Gambar 3.16 Layout Studio Pola dan Potong 
Sumber : Dokumen pribadi 

... Studio Jahit Mesin 

.-
[ [ p II 

'1 1 
1,35m 

J 
Gambar 3.17 Studi area meja jahit 

Sumber: Perhitungan pribadi 

luas = 0,9m X 1,35m 

=1,215m2 

25 siswa = 30,375 m2 

• Area meja setrika 

luas = 0,99 m2 J meja 

1.0Om 

=-

"== 

= 

-====' 

0, -1 
J 

Gambar 3.18 Studi area meja obras 
Sumber: Perhitungan pribadi 

luas = 1m x 1,55m =1,55 m2 

• Area guru 

luas = 2,325 m2 
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..-----8,50m----~ 

10,OOm 

Gambar 3.19 Layout Studio Jahit Mesin 
Sumber : Dokumen pribadi 

'" Studio Jahit Manual 

J 
Gambar 3.20 Studi area meja siswa 

Sumber : Perhitungan pribadi 

Luas = 1m x 1,55m =1,55 m2 

25 meja obras = 38,75 m2 

Gambar 3.21 Lemari 
Sumber : Perhitungan pribadi 

Luas = 1,2 m x 1,2 m 

= 1 44 m2 , 

• Area guru 

Luas = 2,325 m2 
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r--------l1_--------J 

Gambar 3.22 Layout Studio Jahit Manual 
Sumber : Dokumen pribadi 

"" Studio Workshop 

w _ _ I 

Gambar 3.23 Studi area kerja workshop 
Sumber : Perhitungan pribadi 

• Meja potong 

Luas = 5 m2 

• Mesin obras 

Luas = 1,55 m2 

• Area setrika 

Luas = 2,4 m X 1,55 m 

= 3,72 m2/siswa 

25 siswa : 93 m2 

Luas = 0,99 m2
/ meja 

..-------..--,20J;,.------- --t 

Gambar 3.24 Layout Studio Workshop 
Sumber : Dokumen pribadi 

• Area guru 

Luas = 2,325 m2 
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"'" Lab. Bahan 
."~. 

1.200Jn 

1+------2.400m----+l 

Luas: 2,4m x 2,7m 

= 6,48 m2 

7meja = 45,36 m2 

Gambar 3.25 Studi area kerja praktek 
Sumber : Perhitungan pribadi 

• Area guru • Lemari 

Luas = 2,325 m2 Luas = 2,4 m211emari 

Gambar 3.26 Layout Lab. Bahan 
Sumber : Dokumen pribadi 

"'" Lab. Komputer 

Gambar 3.27 Studi area meja komputer 
Sumber : Perhitungan pribadi 

Luas: 1m x 1,5m 

= 1 55 m2 , 

28 komputer = 43,4 m2 

• Area mengajar 

Luas =4,5 m2 

• Area guru 

Luas = 2,325 m2 
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'';:' 

...------10,0001-----., 

10,OOm 

Gambar 3.28 layout lab. Komputer 
Sumber : Dokumen pribadi 

4- Ruang Short Course 

~-----4,OOOm-----~ 

Gambar 3.29 Studi area meja pelatihan 
Sumber : Perhitungan pribadi 

Luas: 4m x 3,5m = 14 m2 

4 meja = 56 m2 

t4-------10,OOm-----+j 

" ,OOm 

Gambar 3.30 layout R. Short Course 
Sumber : Dokumen pribadi 

• Area mengajar 

Luas = 45m2 , 

• Area guru 

Luas = 2,325 m2 

• Lemari 

Luas = 2,4 m211emari 
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'" Studio Foto 

Gambar 3.31 Studi area background 
Sumbar : Perhituligaii pribadi 

Background: 2,5m x 3m = 7,5 m2 

• Ruang Ganti 

Luas = 1 m2 

• Lemari 

Luas = 2,4 m2/1emari 

Gambar 3.32 Layout Studio Foto 
Sumber : Dokumen pribadi 

'" Studio Tenun 

I 
L 

1.4m 

1 H 111111111 

11111111 
1 

Gambar 3.33 Studi area meja tenun 
Sumber : Perhitungan pribadi 

• Area guru 

Luas = 2,325 m2 

Luas : 1 Am x 1,95m 

= 2 73 m2 , 

25 siswa = 68,25 m2 

• Lemari 

Luas = 1,8 m2/1emari 
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j+----l0.5m-----

14.Om 

Gambar 3.34 Layout Studio Tenun 
Sumber : Dokumen pribadi 

... Area Fashion Show 
_---lo.ooom---_ol 

4,OOOm 
BACkSTAGE 

STAGE 2,500m 

L-.-~~~,......J-* 

Stage: 6m x 2,5m = 15 m2 

Backstage: 10m x 4m = 40 m2 

Runway: 1 ,8m x 8m = 14,4 m2 

R 
U 
N 

~] 
Total = 69,4 m2 

1 ,8m..] 

Gambar 3.35 Studi area catwalk 
Sumber : Perhitungan pribadi 

o.5m 
~-

0.51 

W O.5m r 
I 
1 

Gambar 3.36 Studi bangku 
penonton 

Sumber : Perhitungan pribadi 

Kursi = 1 m x 0,5 m 
= 0,5 m2 

300 penonton = 150 m2 

Gambai'" 3.37 Stl.idi kaniar pas 
Sumber : Perhifungari pribadi 

LU8S = 1 m x 1 m = 1 m2 

10 kamar ganti = 10m2 

D 
D 
D 

.J 
"l 

D 

Gambar 3.38 Studi meja rias 
Surriber : Pemitungan pribadi 

Luas = 1 ,35m x 1,2m 

=1,62 m2 

10 meja rias = 16,2 m2 
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.. -I'ICiUld • ' - -":J 

Kelas Teori 
@25siswa 

Kelas Desain . @25siswa 

-

Studio Pola dan Potong 
@25siswa 

.. , 

. 
Studio Jahit Mesin 
@25siswa 

.' 

Gambar 3.39 Layout R. Fashion Show 
Sumber : Dokumen pribadi 

Tabe13.7 Besaran Ruang Khusus 
Sumber . Dokumen Pribadi 

., ... ... 2, 
..... co .. V" , 

Sekolah 
Meja : (1,48 x 0,874) x 25 = 32,338 
Area Guru: 1,5 x 1,55 = 2,325 
Panggung: 3 x 1,5 = 4,5 
Luas : 39,163 
Sirkulasi 50% 
Total: 58,7445 
Meja: (1,2 x 2,3) x 25 = 69 
Lemari: (1,5 x 1,2) x 2 = 3,6 
Area Guru: 1,5 x 1,55 = 2,325 
Panggung : 3 x 1,5 = 4,5 
Luas : 79,425 
Sirkulasi 50% 
Total: 119,1375 
Meja: (1,6 x 1,55) x 25=62 
Meja potong : (2 x 2,5) x 4 = 20 
Setrika: (1,32 x O,75) x 2 = 1,98 
Area Guru: 1,5 x 1,55 = 2,325 
Panggung : 3 x 1,5 = 4,5 
Luas : 90,805 
Sirkulasi 100% 
Total: 181,61 
Mesin jahit : (O,9x1,35)X25 :: 30,375 
Setrika: (1,32 x 0,75) x 2 = 1,98 
Mesin obras: (1x1,55)x5 = 7,75 
Area Guru: 1,5 x 1,55 = 2,325 
Luas: 42,43 
Sirkulasi 100% 
Total: 84,86 

Jumlah ... ...... . /, 2\ 

Ruang 
\ • ., I 

4 234,978 

3 357,4125 

4 726,44 

4 339,44 
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Meja: (1 x 1,55) x 25 = 38,75 
Area Guru: 1,5 x 1,55 = 2,325 

Studio Jahit Manual Lemari : (1,2 x 1,2) x 2 = 2,88 
1 87,91 

@25siswa Luas: 43,955 
Sirkulasi 100% 
Total: 87,91 
Meja : (2,4 x 1,55) x 25 = 93 
Meja potong : (2 x 2,5) x 2 = 10 
Setrika : (1,32 x 0,75) x 2 = 1,98 

Studio Workshop Mesin obras: (1x1,55)x5 = 7,75 
2 402,6925 

@25siswa Area Guru: 1,5 x 1,55 = 2,325 
Luas: 115,055 
Sirkulasi 75% 
Total: 201,34625 
Background: 2,5 x 3 = 7,5 
Kamar ganti : 1 x 1 = 1 

Studio Foto 2 Lemar!: (2 x 1,2) x 2 = 4,8 1 39,9 
Sirkulasi 200 % 
Total: 39,9 
Meja tenun : (1,4 x 1,95) x 25 = 68,25 
2 Lemari: (1,5 x 1,2) x 2 = 3,6 

Studio Tenun 
Area Guru: 1,5 x 1,55 = 2,325 

1 148,35 
Luas: 74,175 
Sirkulasi 100% 
Total: 148,35 
Meja: (2,4 x 2,7) x 7 = 45,36 
Lemari: (2 x 1,2) x 2 = 4,8 

Lab. Bahan 
Area Guru: 1,5 x 1,55 = 2,325 :2 183,6975 
Luas : 52,485 
Sirkulasi 75% 
Total: 91,84875 
Meja: (1 x 1,55) x 28 = 43,4 
Area Guru: 1,5 x 1,55 = 2,325 

Lab. Komputer 
Panggung : 3 x 1,5 = 4,5 

1 100,45 
Luas : 50,225 
Sirkulasi 100% 
Total: 100,45 
Meja : (4 x 3,5) x 4 = 56 
Area Guru: 1,5 x 1,55 = 2,325 
Panggung: 3 x 1,5 = 4,5 

R. Shortcourses Lemari: (2 x 1,2) x 2 = 4,8 2 223,1625 
Luas: 67,625 
Sirkulasi 65% 
Total: 111,58125 

Fashion show 
Stage: 6 x 2,5 = 15 

Catwalk Runway: 1,8 x 8 = 14,4 1 29,4 
Total: 29,4 

Backstage 10X4=40 1 40 

Area Penonton (300 
Kursi: (1 x 0,5) x 300 =150 

orang) 
Sirkulasi : 100% 1 300 
Total: 300 
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10 Kamar pas: (1 x 1) x 10 = 10 
R. Ganti + Rias R. Ganti : @2/orang = 100 
(50 orang) 10 Meja rias: (1,2 x 1,35) x 10 = 16,2 

1 

Total: 126,2 

3.1.2.5 Fasilitas Outdoor 

.. Sitting group 

Gambar 3.40 Studi sitting group 
Sumber : Perhitungan pribadi 

.. Sculpture 

Gambar 3.41 Studi sculpture 
Sumber : Perhitungan pribadi 

Luas = 2m x 2m = 4 m2 

6 gazebo = 24 m2 

Sirkulasi 20% 

T btal ::: 28,8 m2 

Luas = 1m x 1m 

= 1 m2 

3.1.3 Studi Kebutuhan Luas Bangunan dan Lahan 

3.1.3.1 Rekapitulasi Jumlah Kebutuhan Luas 

Tabel3.8 

'. ~ 

Sekolah 

Perpustakaan 

Fashion Show 

+ sirkulasi 30% 

Butik 

Rekapitulasi Kebutuhan Luas Bangunan 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Kelompok Ruang Luas (mz) 

3095,793 

462,56 

1056,471 

243,05 

126,2 
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Cafe 

Pengelola 

Pemeliharaan 

Umum 

Total 

Sirkulasi 30% 

Total Seluruh Bangunan 

Total Luas Bangunan = 7817,5292 m2 

= 7817,5 m2 

3.1.3.2 Pendekatan Kebutuhan Parkir 

Siswa 

Dari 335 siswa, diasumsikan : 

60% menggunakan kendaraan pribadi = 201 siswa 

20% menggunakan mobil : 40 siswa 

... Asumsi 2 siswa 1 mobil = 20 mobil 

80% menggunakan motor: 161 siswa 

... Asumsi 1 siswa 1 motor = 161 motor 

40% tidak memakai kendaraan pribadi = 134 siswa 

Pengelola 

Dari 106 pengelola, diasumsikan : 

70% menggunakan kendaraan pribadi = 74 orang 

10% menggunakan mobil : 7 orang 

... Asumsi 1 orang 1 mobil = 7 mobil 

90% menggunakan motor: 67 orang 

... Asumsi 1 orang 1 motor = 67 motor 

198,06 

436,7 

92,64 

428,21 

6013A84 

1804,0452 

7817,5292 
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30% tidak memakai kendaraan pribadi = 32 orang 

Pengunjung Butik 

Dari 50 pengunjung, diasumsikan : 

80% menggunakan kendaraan pribadi = 40 orang 

30% menggunakan mobil: 12 orang 

... Asumsi 2 orang 1 mobil = 6 mobil 

70% menggunakan motor: 28 orang 

... Asumsi 2 orang 1 motor = 14 motor 

20% tidak menggunakan kendaraan pribadi = 10 orang 

Pengunjung Cafe 

Dari 60 pengllnjung, diasumsikan : 

80% menggunakan kendaraan pribadi = 48 orang 

20% menggunakan mobil : 10 orang 

... Asumsi 2 orang 1 mobil = 5 mobil 

80% menggunakan motor : 38 orang 

... Asumsi 2 orang 1 motor = 19 motor 

20% tidak menggunakan kendaraan pribadi = 12 orang 

Pengunjung Fashion Show 

Dari 300 pengunjung, diasumsikan : 

15% menggunakan bus = 45 orang 

& Asumsi 1 bus dengan kapasitas 50 orang 

50% menggunakan kendaraan pribadi = 150 orang 

30% menggunakan mobil: 45 orang 

... Asumsi 50% 2 orang 1 mobil = 11 mobil 

... Asumsi 50% 4 orang 1 mobil = 6 mobil 
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70% menggunakan motor: 105 orang 

... Asumsi 2 orang 1 motor = 53 motor 

35% tidak menggunakan kendaraan pribadi = 105 orang 

Pengisi acara Fashion Show 

Dari 50 orang, diasumsikan : 

50% menggunakan bus = 25 orang 

& Asumsi 1 bus dengan kapasitas 50 orang 

50% menggunakan mobil = 25 orang 

& Asumsi 2 orang 1 mobil = 13 mobil 

TabeJ 3.9 Kebutuhan Luas Parkir 
Sumber : Dokumen Pribadi 

"" -.-...... _--- - - -- - - - ---- - -

Pe'aku Mobil (Smx2,Sm) Motor (2mx1 m) 
Bus 

(12mx2,Sm) 
Siswa 20 161 -
Pengelola 7 67 -
Pengunjung butik 6 14 -
Pengunjung cafe 5 19 -
Pengunjung 

17 53 1 
fashion show 
Pengisi acara 

13 1 -
fashion show 

68 314 2 
Jumlah = (5mx2,5m)x68 =(2mx1 m)x314 =(12mx2,5m)x2 

=850 m2 = 628 m2 =60m2 

+ Sirkulasi 100% + Sirkulasi 100% + Sirkulasi 100% 
Total 1.100 m2 1.256 m2 120m2 

Total kebutuhan .ahan parkir 3.076 m~ 

3.1 .3.3 Perhitungan kebutuhan luas lahan 

Ketentuan Lokasi 

KDB:60% 

KLB: maksimal5 lantai, KLB 3 
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Luas total bangunan : 7817,5 m2 

Luas outdoor: 3726,96 m2 

"" kebutuhan parkir: 3.076 m2 

~ fasilitas outdoor: 29,8 m2 

'" Sirkulasi 20% : 621,16 m2 

Luas lahan = Luas total bangunan I KLB 

= 7817,5 m2 /2 

= 390875 m2 , 

Luas lantai dasar max = Luas lahan x KDB 

- 3908 75 m2 x 60% 

= 234525 m2 , 

Open space = 1563,5 m2 

Kebutuhan lahan = Luas lahan + luas outdoor 

= 3908,75 m2 
-I- 3726,96 m2 

= 7635,71 m2 

3.1.4 Studi Citra Arsitektural 

Menampilkan sisi kelembutan yang diambil dari seorang wan ita, 

Eksterior dan interior bangunan ditonjolkan dari sisi kedinamisan. 

Arsitektur feminisme dijadikan sebagai landasan dari pengolahan 

bentuk dan ruang. 

3.2 Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1 Studi sistem struktur dan enclosure 
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Fungsi utama dari sistem struktur adalah untuk memikul beban yang 

bekerja pada bangunan secara aman dan efektif, kemudian 

menyalurkannya ke tanah melalui pondasi. 

Kriteria dalam sebuah sistem struktur harus memenuhi 6 klasifikasi 

berikut ini : 

1. STRENGTH 

Kekuatan struktur dalam memikul beban 

2. STABILITY 

Bangunan harus dapat berdiri stabil dan kokoh, dan setiap bagian 

harus saling mendukung 

3. SERVIS ABILITY 

Struktur selain memikul beban juga berfungsi melayani kegiatan 

dalam bangunan 

4. SAFETY 

Keamanan struktur terhadap beban rencana (dead load -live load) 

5. DURABILITY 

Keawetan bahan yang digunakan sebagai struktur 

6. SUSTAINABILITY 

Perlu juga dipertimbangkan keberlanjutan struktur dimasa datang, 

baik untuk pengembangan ataupun daur ulang 

(Sumber : Snyder, James C, Catanese; Anthony; 1989; Pengantar Arsitektur, 

Jakarta, Erlangga, h.372-373) 

Sistem struktur yang digunakan melihat pada fungsi dart bangunan itu 

sendiri dan juga keadaan tapak yang menjadi lokasi bangunan. 

Sistem struktur suatu bangunan terbagi menjadi : 
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3.2.1.1 Low Structure 

Merupakan unit yang menyalurkan beban seluruh bangunan ke tanah. 

Yang termasuk di dalam low structure adalah pondasi. 

Pondasi 

Pondasi merupakan bag ian terbawah dari struktur yang berfungsi 

meneruskan beban menuju lapisan tanah pendukung dibawahnya. 

Dalam struktur apapun, beban yang terjadi baik yang 

disebabkan oleh berat sendiri ataupun akibat beban rencana harus 

disalurkan ke dalam suatu lapisan pendukung, dalam hal ini adalah 

tanah yang ada di bawah struktur tersebut. Hal - hal yang 

mempengaruhi bentuk dan jenis pondasi adalah : 

... Jenis tanah : Akan berpengaruh pada daya dukung tanah tersebut. 

... Berat bangunan : Batasan yang harus diingat mengenai middle dan 

upper structure . 

... Kondisi geografis, geologi, dan lingkungan sekitar lokasi 

... Peralatan yang digunakan 

Jenis pondasi paling umum dibagi menjadi 2, yaitu pondasi dangkal 

dan pondasi dalam 

Pondasi dangkal : 

1. Pondasi rollag bata 

Merupakan jenis pondasi yang sederhana, Fungsi utamanya bukan 

untuk menyalurkan beban bangunan, melainkan untuk 

menyeimbangkan posisi lantai agar tidak te~adi penurunan pada 

ujung lantai. Dahulu jenis pondasi ini digunakan untuk menopang 
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Gambar 3.42 Pondasi rolag bata 
Sumber : Danto Sukmajati, ST, 

Teknologi Bangunan I 

2. Pondasi batu kali 

Gambar 3.43 Pondasi batu kali 
Sumber : Danto Sukmajati, ST, 

Teknologi Bangunan I 

bangunan. Tetapi karena 

pemasangannya yang relatif mahal, 

membutuhkan waktu yang lama, dan 

tidak memiliki kekuatan yang sepadan 

(eukup), maka jenis pondasi rolag bata 

sekarang ini hanya digunakan untuk 

menahan beban yang ringan, eontoh 

pad a teras. 

Digunakan pada bangunan 

sederhana, eontohnya rumah tinggal. 

T erdiri dari batu kali dan perekat yang 

berupa eampuran pasir dan semen 

dengan perbandingan 1 : 3. Pondasi 

ini termasuk kuat dan murah. 

Berbentuk trapezium dengan tinggi 60-80 em, lebar pondasi bawah 

60-80 em; lebar pondasi atas 25-35em 

3. Pondasi foot plat 

Gambar 3.44 Pondasi footplat 
Sumber : Danto Sukmajati, ST, 

Teknologi Bangunan J 

Pondasi footplat ini biasanya dipakai 

untuk bangunan gedung 2 - 4 lantai, 

dengan kondisi tanah yang baik dan 

stabil. Bahan dari pondasi ini dari 

beton bertulang. 
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4. Pondasi sumuran 

Disebut juga eyelop beton, 

pondasi ini berfungsi sarna -I 

I 
dengan pondasi footplat. ! 

! 

Menggunakan beton 0 aO-80em 

A. 3 C 

~~~Ci/::::::==:==X\If ==:i 
-+- _ ._7~ . _ -+ __ k_DO __ ___ 

dengan kedalaman antara 1 -

2m. Bagian dalam beton dieor 
Gambar 3.45 Pondasi sumuran 

Sumber: 
http://goemiiarstudio.flies.wordpress.com/2 

011/03/picture2.jpg 

dan diberikan pembesian 

dibagian atasnya. Pondasi 

sumuran juga dapat digunakan untuk bangunan beralantai banyak 

seperti medium rise yang terdiri dari 3-4 lantai dengan syarat 

keadaan tanah relatit keras. 

5. Pondasi plat beton lajur 

fondasi pelat beton 

Gambar 3.46 Pondasi plat beton lajur 
Sumber: Danto Sukmajati, ST, Teknologi 

Bangunan I 

Pondasi plat beton lajur termasuk 

pondasi yang sangat kuat, sebab 

seluruh bagiannnya terdiri dari beton 

bertulang. Harganya lebih murah jika 

dibandingkan dengan pondasi batu 

kali. Ukuran lebar pondasi lajur ini 

sarna dengan lebar bawah dari 

pondasi batu kali, yaitu 70 em, sebab 

tungsi pondasi plat beton lajur adalah pengganti pondasi batu 

kali. 
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3.2.1.2 Middle Structure 

Merupakan bagian kerangka bangunan, terdiri dari kolom, balok, dan 

elemen lainnya yang terkait. 

Kolom 

Kolom berfungsi untuk meneruskan beban seluruh bangunan ke 

pondasi. Kolom berkaitan erat dengan jenis struktur dinding yang 

digunakan. Sistem struktur untuk bangunan pada umumnya hanya 

mengunakan dua macam sistem struktur, yaitu: 

'" Struktur dinding pemikull dinding masif 

Disini dinding bekerja sebagai komponen utama yang memikul 

beban dari struktur yang ada di atasnya. Struktur ini kurang 

fleksibel karena keterbatasan pada penambahan bukaan. 

'" Struktur rangka pemikul, terdiri dari : 

- Sruktur rangka sederhana dengan dinding pengisi untuk 

menahan beban lateral (beban gempa) secara bersama

sarna. 

Struktur rangka balok dan kolom kaku untuk menahan beban 

lateral (dinding pengisi tidak diperhitungkan memikul beban). 

Jenis kolom bermacam - macam, diantaranya adalah : 

.. Kolom beton bertulang 

- Kolom dengan pengikat sengkang lateral 

Merupakan kolom beton yang ditulangi dengan batang 

tulangan pokok memanjang, yang pada jarak spasi tertentu 

diikat dengan pengikat sengkang ke arah lateral. Tulangan ini 
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berfungsi untuk memegang tulangan pokok memanjang agar 

tetap kokoh di tempatnya 

- Kolom dengan pengikat spiral 

Bentuknya sama dengan sengkang lateral hanya saja sebagai 

pengikat tulangan pokok memanjang adalah tulangan spiral 

yang dmlitkan keliling membentuk heliks menerus di 

sepanjang kolom. 

- Kolom komposit 

Merupakan komponen struktur tekan yang diperkuat pada 

arah memanjang dengan gelagar baja profil I pipa, dengan I 

tanpa diberi batang tulangan pokok memanjang. 

0· --, . 

. , .. " .. 

..... , , 

't<-H ---t ~- ---
rpgi ~ '- -----

I 

I __ _ 

-~-(01 (II' «, 
Gambar 3.47 Kolom Beton Bertulang 

Sumber: 
httphttp://muharrikyanuar.files.wordpress.com/2009/06/graphic42.jpg?w=513&h=320 

Dinding 

Fungsi dinding mengikuti jenis struktur ruang yang digunakan. Jika 

strukturnya adalah struktur dinding masif maka dinding berperan 

sangat penting, sehingga bahan yang digunakanpun harus memiliki 

kekuatan yang baik. Struktur dinding masif biasanya menggunakan 

batu alam dan batu batao Sedangkan pada struktur rangka, material 
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dinding dapat bermacam - macam dan lebih bervariasi karena dinding 

hanya berperan sebagai pengisi. 

Macam material dinding : 

.;. Dinding batu bata 

Bahan baku paling konvensional dan sering sekali dipakai. Harga 

yang murah dan pemasangannya yang tidak memerlukan keahlian 

khusus menjadikan batu bata sangat diminati. Ukuran yang biasa 

ada di pasaran adalah 25 x 12 x 5 cm atau kurang . 

.;. Dinding batako 

Batako terbuat dari campuran tras, kapur, pasir dan semen. 

Kekuatannya lebih rendah dari pada batu batao Batako kualitas 

rendah akan mudah pecah karena kadar semen yang sedikit 

Ukuran yang umum di pasaran adalah 40 x 20 x 10 atau kurang. 

Dimensi yang lebih besar dan berlubang dapat menghemat 75% 

plesteran dan 50% beban dinding . 

.;. Beton aerasil ringan 

Beton aerasi memiliki insulasi terhadap panas yang baik. Thermal 

resistance beton aerasi yaitu 0,79 sedangkan dinding bata 0,18. 

Dalam kondisi kebakaran dapat menahan panas hingga empat jam 

dalam kondisi ketebalan 100 mm. Keuntungan bahan ini terletak 

pad a bobotnya yang ringan (400-600 kg/m\ dapat dipotong 

dengan gergaji biasa, sambungan-sambungan dapat dilem dengan 

lem khusus sehingga hasil dinding sangat rata dan teratur. (Heinz 

Frick dan Ch KoesmartadL 1999:86-87) 
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oft Dinding kayu 

Terdiri dari susunan batang kayu bulat atau balok. Sistem 

konstruksi seperti ini tidak memerlukan rangka penguat I pengikat 

lagi karena sudah merupakan dinding struktural. 

Aplikasinya berupa papan-papan (baik sudah dihaluskan dan 

difinishing rapi ataupun masih kasar bekas gergajian) yang dipaku 

langsung pada antara tiang rumah, berupa panel yang dikunei oleh 

frame-frame dengan ukuran bervariasi, ataupun dipakukan dengan 

sistem tumpuk (seperti khas pada rumah transmigran di luar Jawa). 

oft Dinding batu alam 

T erbuat dari batu kali utuh atau pecahan batu eadas. Prinsip 

pemasangannya hampir sarna dengan batu bata, dimana siar 

vertikal harus dipasang selang-seling. Untuk menyatukan batu 

diberi adukan (eampuran 1 kapur : 1 tras untuk bag ian dinding 

dibawah permukaan tanah, dan % PC : 1 kapur : 6 pasir untuk 

bag ian dinding di atas permukaan tanah). Dinding dari batu alam 

umumnya memiliki ketebalan min. 30 em, sehingga sudah eukup 

kuat tanpa kolom praktis. 

Gambar 3.48 Dinding batu bata 
Sumber: 

http://3.bp.blogspot.com,-HH8nEGmHVkorrL 
2ohoKptFIlAAAAAAAAA14/0VsArqJ877Y Is160 

O/teras+tropis+bata+ekspose.jpg 

Gambar 3.49 Dinding batako 
Sumber: 

http://www.anekamaju.com/38-63-
thickboxlbatako-satuan.jpg 
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Garnbar 3.50 Diildirig kayO 
Sumber: 

http://i4.photobucket.com/albums/y140/Debelli/ 
RidgecrestIThe%20Ridge/DSC02258.jpg 

Dinding partisi 

Gambar 3.51 Dinding batu alam 
Sumber: 

http://i.okezone.com/contentl2008/05/2 
7/30/112941/gU5xwSSaip.jpg 

Dinding partisi lebih ringan daripada jenis dinding lainnya. Beberapa 

kelebihan dari pemakaian dinding partisi adalah ringan, praktis (dapat 

bongkar - pasang dengan cepat), dan tidak membebani struktur. 

Macam dinding partisi antara lain adalah gypsum, papan kalsium, dan 

triplek . 

./ Gypsum 

Ketebalan rata-rata di pasaran adalah 9mm, 12mm dan 15 mm 

untuk tipe gypsum standar (plasterboard). Pemasangan papan 

gypsum sebagai partisi dapat menggunakan rangka kayu ataupun 

rangka metal. Rangka biasanya disusun secara vertikal dengan 

jarak menyesuaikan dengan persyaratan tinggi maksimum yang 

dibutuhkan . 

./ Papan kalsium 

Terbuat dari panel kalsium - silikat dan menggunakan serat 

selulosa sebagai penguat, menyerupai bahan plafon fibercement, 

namun lebih tebal dan kuat. Papan kalsium lebih berat daripada 

papan gypsum, namun dari sisi kekuatan dan kepadatan papan 
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kalsium lebih padat dan kuat. Dipasaran ketebalan papan kalsium 

terdiri dari 6mm, 9mm dan 12 mm. 

Cladding dan Curtain 

'" Cladding 

Merupakan dinding yang berfungsi sebagai pelapis dinding 

eksterior bangunan. Material yang umum digunakan adalah 

material yang tahan terhadap iklim setempat, yaitu alumunium, 

baja, kayu, stainless steel, keramik dan lain-lain. 

'" Curtain 

Merupakan alternatif dinding dengan menggunakan kaca. 

Penggunaannya dimaksudkan sebagai elemen estetika serta dapat 

menyuguhkan view untuk pemakai yang berada di dalam 

bangunan. 

Gambar 3.52 Cladding Wall 
Sumber: 

http://1.imimg.com/datalEfT/MY-
1054157/aluminium-wall-cladding

cur_250x250.jpg 

Lantai 

'" Struktur Plat Lantai 

Gambar 3.53 Curtain Wall 
Surnber: 

http://products.construction.com/sw 
ts_content_files/4/E793465.jpg 

Berfungsi untuk mendukung dan memindahkan beban pada dinding 

dan kolom. Konstruksi plat lantai dapat dibagi menjadi : 

• Beton bertulang 
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Macamnya : Plat datar satu arah, sistem slab dan balok satu 

arah, sistem joist pan satu arah, plat datar dua arah, slab datar 

dua arah, slab dan balok 2 arah, slab wafel dua arah. 

"" Beton prapabrikasi 

Macamnya : Papan beton pra tegang bentang panjang, 

prestressed channels, prestressed single tees, beam and 

co/oumn system 

... Komposit seng baja dan beton 

Macamnya : dek baja dan sistem lantai balok, dek baja dan 

sistem joist batang web terbuka, baja komposit dan sistem lantai 

beton. 

... Penutup Lantai 

Lantai merupakan salah satu unsur pembentuk bangunan. Secara 

umum bahan penutup lantai yang ada di pasaran dapat dibenakan 

menjadi 2 katagori yaitu jenis lantai alami dan buatan. 

- Alami : Bebatuan yang dipotong seperti marmer, granit dan 

limestone 

- Buatan: Semen, keramik, kayu, karpet, dan vinyl 

Gambar 3.54 Lantai marmer Gambar 3.55 Lantai keramik Gambar 3.56 Lantai kayu 
Sumber : Sumber : Sumber: 

http://w12.itrademarket.com/pdima http://W28.iriddr1etwdrkcd. id/pdima http://kolomrumah.com/images/a 
ge/95/687395_bpk.sukur.jpg ge/38/s_2398038_cimg0011.jpg rticles/102_ Gambar%20Lantai% 

20Kayu.jpg 

131 



Gambar 3.58 Lantai vinyl Gambar 3.57 Lantai karpet 
Sumber: 

http://w26.indonetwork.co.id/pdima 
ge/3011175130_ruangcarpet3.jpg 

Sumber: 
http://wb7.itrademarket.com/pdimage/54/188765 

4_usa-maylfower-gymfitwood44kicsi.jpg 

Plafond 

Rangka yang digunakan biasanya adalah kayu atau rangka besi 

hollow. Sedangkan material untuk plafond antara lain gypsum, papan 

kalsium, dan multipleks. 

3.2.1.3 Upper Structure 

8erupa atap bangunan yang selain merupakan penutup bangunan 

juga berfungsi struktural untuk menahan beban lateral. 

Tiga komponen penyusun atap: 

• Struktur atap (rangka atap dan penopang rangka atap) 

Bagian bangunan yang menahan Imengalirkan beban - beban dari 

atap. Struktur atap terbagi menjadi rangka atap dan penopang 

rangka atap. Rangka atap berfungsi menahan beban dari bahan 

penutup atap sehingga umumnya berupa susunan balok -balok 

(dari kayu/bambu/baja) secara vertikal dan horizontal - kecuali 

pada struktur atap dak beton. Alternatif struktur atap : 

- Struktur rangka (kayu; baja konvensional; baja ringan) 

- SlffiKfur Deton 
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Rangka baja ringan 

Rangka atap baja ringan adalah rangka untuk atap yang terbuat dari 

baja sebagai pengganti rangka atap konvensional yang terbuat dari 

kayu. Baja ringan merupakan baja mutu tinggi yang memiliki sifat 

ringan dan tipis, namun memiliki fungsi setara dengan baja 

konvensional. Rangka atap baja ringan dibuat untuk memudahkan 

perakitan dan konstruksi. Meskipun tipis baja ringan mempunyai 

derajat kekuatan tarik 550 mpa, sementara baja biasa I konvensional 

sekitar 300 mpa, Kekuatan tarik dan tegangan ini untuk penggantian 

bentuknya yang tipis. 

Beton 

Merupakan struktur atap yang menggunakan beton bertulang. 

Pengaplikasiannya dapat berupa atap datar ataupun lengkung. 

4t Penutup atap 

Bagian yang menutupi atap secara keseluruhan. Dua faktor utama 

yang harus dipertimbangkan dalam pemilihannya adalah faktor 

keringanan material agar tidak terlalu membebani struktur 

bangunan dan faktor keawetan terhadap cuaca 

(angin,panas,hujan). 

4t Pelengkap atap (talang horizontallvertikal dan lisplang) 

3.2.2 Studi Sistem Utilitas 

3.2.2.1 Sistem Pengamanan Kebakaran 

... Sistem Pasif, merupakan antisipasi kebakaran oleh bangunan itu 

sendiri. Contoh : 
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- Konstruksi tahan api 

Caranya yaitu dengan pemilihan material yang tergolong 

fireproof atau tahan api misalnya beton, kaca tahan api, baja 

yang dilapisi cat tahan api, dan lain sebagainya . (Sumber : Jimmy 

S. Juwana. 2005: 135) 

- Koridor dan jalan keluar 

Dilengkapi dengan tanda atau petunjuk yang menunjukkan arah 
- - - - ~- -

dan lokasi dimana pintu darurat terletak, Tanda EXIT dengan 

anak panan penunjuk arah pintu darurat harus ditempatkan pada 

lokasi yang dapat terlihat dengan jelas. Diberi lampu dengan 

intensitas cahaya tidak kurang dari 50 lux dan luas tanda 

minimum 155 em2 serta ketinggian huruf tidak kurang dari 15 em 

(tebal huruf minimum 2 em)' (Sumber: Jimmy S. Juwana. 2005:137) 

- PinfU dan tangga darurat 

Pintu harus tahan api sekurang-kurangnya selama 2 jam. 

Tangga darurat berhubungan dengan dinding luar bangunan dan 

mempunyai pintu akses keluar gedung (orientasi pintu membuka 

keluar). Selain itu, shaft tangga darurat juga dilengkapi dengan 

smoke exhaust fan. (Jimmy S. Juwana. 2005:137) 

.. Sistem Aktif, penanggulangan bahaya kebakaran dengan sistem 

pemadam kebakaran, antara lain: 

- Sprinkler, sistem konvensional yang dapat menyemprotkan air 

seeara otomatis bila ada panas berlebih pada suatu ruang. 
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- APAR (Alat Pemadam Api Ringan), tabung berwarna merah 

yang berfungsi untuk memadamkan api yang biasa digantung I 

ditempelkan di tembok pad a gedung. 

- Hydrant, fungsi utama hydrant adalah sebagai salah satu 

sumber air apabila terjadi kebakaran. Terdapat 2 jenis yaitu 

hydrant bangunan dan hydrant halaman. 

- Smoke Exhaust Fan, berfungsi untuk mengalihkan asap keluar 

dari gedung 

- Heat and Smoke Detector, heat detector bekerja pada 

perubahan temperatur ruangan, sedangkan smoke detector 

bekerja pada asap yang terjadi pada kebakaran. 

Gambar 3.59 Sprinkle 
Sumber ; 

http://www.algebralab.org/caree 
rs/Sprinklerl nstaller/sprinkler .jpg 

Gambar 3.60 APAR 
Sumber: 

http://kerjaanrimba.files.wordpre 
ss.com/2010/08/apar.jpg 

Gambar 3.61 Hydrant 
Sumber: 

http://w24.indonetwork.co.id/pdimage/4 
O/2179940_2000129_hydrant.jpg 

Gambar 3.62 Smoke Exhaust Fan Gambar 3.63 Heat and Smoke Detector 
Sumber: 

http://www.nahataelectricals.com/pcat 
t-gifs/products-small/exhaust-fan.jpg 

Sumber: 
http://www.salamandergroup.bizluploads/i 

mage/heatdetector.jpg 
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3.2.2.2 Distribusi Air Bersih 

Air bersih diperoleh dari PAM dengan memakai 2 metode distribusi : 

• up feed distribution 

sumber air ditempatkan dalam reservoir, lalu dipompa ke atas 

untuk distribusikan 

l Sumberair J Pompa J ( Ruang - ruang ) 

.. 
~ 

Ground I---

reservoir 

Diagram 3.13 Skema up feed distribution 
Sumber : Dokumen Pribadi 

or. down feed distribution 

Dari sumber air dipompa ke atas, ditampung dalam roof tank lalu di 

distribusi ke lantai bawah 

Sumber air [ Roof tank 1 ) Ruang - roang ] 
J 

Pemadam 
Ground 

~ 
kebakaran 

-[ Pompa reservoir 

Diagram 3.14 Skema down feed distribution 
Sumber : Dokumen Pribadi 

3.2.2.3 Distribusi Air Kotor 

( Black water JI---+l.( Septictank ]f----- ----,l 

Water Treatment 
l Sumur Resapan 

l 1 t Grey water System j ~ 

, 

( Air Hujan 1 .r Bak Kontrol 1 Saluran RiGI 
J ~ l J Kota 

""--_ ___ __________ --'-'D~iagram 3 15 Skema Distribusi ~ir Kotor 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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3.2.2.4 Sistem Pembuangan Sampah 

Sampah dibedakan menjadi sampah organis dan sampah anorganik 

• Sampah organik : Dikumpulkan kemudian diolah menjadi pupuk 

kompos 

... Sampah anorganik: Dikumpulkan kemudian dibuang ke TPA 

3.2.2.5 Sistem Transportasi Vertikal 

Berkaitan dengan sistem sirkulasi yang terjadi pada bangunan. Pada 

proyek ini sistem transportasi yang digunakan adalah tangga dan juga 

ramp. 

... Tangga 

j .~75 
I -

Digunakan sebagai -

transportasi dalam 

{:~~d~ gedung secara manual, 

~'-111!! ...... r-lr'"-r-n 
.~ :. 1 

:: :' 
yang menghubungkan 

antar lantai. . "." ... 
t;UIII' alUU"~ '''J'U ltf ll't! 1 tl'1 ''''''''·· ···· '' 

Gambar 3.64 Persyaratan dimensi tangga 
Sumber : Data Arsitek 

... Tangga Darurat 

I i 1.\1 I I 1'--
' i ! 1/ ; 

- . 

J .':;" '" +111\ 
I 

Gambar 3.65 . Tipikal Tangga Darurat 
Sumber : Jimmy S. Juwana. 2005:78 

Fungsi sistem pintu keluar baik 

berupa tangga kebakaran maupun 

pintu darurat dimaksudkan untuk 

memberikan akses bagi penghuni I 

pengguna bangunan untuk dapat 

menuju tempat yang aman dengan 

selamat. Tempat yang paling aman 
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adalah suatu ruang di dalam bangunan itu yang dapat menahan api 

dalam waldu tertentu. Dindingnya harus dapat menahan api 

sekurang-kurangnya selama 2 jam, dan pintu darurat harus dapat 

menahan api sekurang-kurangnya selama 1,5 jam. 

'" Ramp 

Penggunaan ramp ~iperuntukan bagi pejalan kaki dan kursi rod a , 

yang kemiringan antara masimal 8° - 10°. 

3.2.2.6 Sistem Penangkal Petir 

'" Sistem Faraday 

'1~·t.· 

. ' : .. ~ 
.~~::~ 

S.\NGI1NAtI 

Gambar 3.66 Sistem Faraday 
Sumber : Jimmy S. Juawana, 

2005: 165 

'" Sistem Thomas 

5amb3ra~ .. iJ~~~!~ _,,-.. ~,.' ..... ' ~ S-ambara'1 Jell! 
\. . ~/. 

" ~ ,": ". ' " , 
2:;0:(...$ "'';''':9 l'!(I .. :j.,l'1g' -----.- - ... 

~ 

Pengeb:.Jmian 
~aksimum ;5 ohm 

Gambar 3.67 Sisterii Thomas 
Sumber : Jimmy S. Juawana, 

2005: 1613 

Merupakan sistem penangkal petir yang 

banyak digunakan pad a bangunan-

bangunan di Indonesia. Menggunakan 

tiang setinggi 30 em dari bahan tetnbaga 

yang dikaitkan pada bagian tertinggi 

bangunan lalu dihubungkan ke tanah 

dengan kabel tembaga. 

Sistem Thomas mempunyai jangkauan 

perlindungan bangunan yang lebih luas, 

dengan tiang penagkap petir dan sistem 

pembumian. 
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3.2.2.7 Sistem Distribusi Listrik 

Sumber listrik utama yang digunakan berasal dari PLN dan 

menyediakan sumber listrik cadangan yang berasal dari genset. 

[ PLN H trafo ) 

~ 
Automatic 
transfer 
switch 

3.2.2.8 Sistem Tata Udara 

Main 
Distribution 

Panel 

Sub panel ~------~ 

Sub panel f-------------.! 

Sub panel 

Diagram 3.16 Skema Distribusi Listrik 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Pada umumnya terdapat 2 sistem tata udara, yaitu : 

or. Sistem Tata Udara Langsung 

Pada sistem tata udara jenis ini, udara diturunkan suhunya oleh 

refrigeran dan disalurkan ke dalam ruangan tanpa saluran udara 

(dueting). Jenis yang umum digunakan adalah AC window, AC 

Split, dan AC paket (package unit) (Sumber: Jimmy S. Juwana. 2005:110) 

or. Sistem Tata Udara Tidak Langsung (Indirect Cooling) 

Berbeda dengan sistem tata udara langsung, dalam sistem ini 

refrigeran yang digunakan bukan freon tetapi air es (chilled water) 

dengan suhu sekitar 5° C. Sistem ini biasanya dikenal dengan 

sebagai sistem tata udara terpusat. Sistem ini menggunal<an 

ducting untuk menyalurkan udara dingin ke ruangan-ruangan. 

(Sumber: Jimmy S. Juwana. 2005: 113) 
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3.2.2.9 Sistem Komunikasi 

.,. Jaringan Telepon 

Sebagai jaringan komunikasi antar ruang dalam bangunan dan 

komunikasi luar bangunan. 

TELKOM 

Hubungan ke luar 

Diagram 3.17 Skema Jar'ingan Telepon 
$umber : Dokumen Pribadi 

.,. Jaringan Kabel Komputer I Data I Multimedia 

Sistem komunikasi untuk keperluan penggunaan PC, LAN, 

facsimile; dll untuk dihubungkan dengan pesawat telepon, 

.,. Jaringan Kabel Tata Suara 

Sistem tata suara biasanya diintegrasikan dengan sistem tanda 

bahaya, sehingga bila terjadi kondisi darurat (kebakaran), sistem 

tanda bahaya mendapatkan prioritas sinyal (signal) dari sistem tata 

suara untuk membunyikan tanda bahaya (sirene) atau program 

panduan evakuasi ke seluruh bangunan. (Sumber: Jimmy S. Juwana. 

2005:224) 

3.2.2.10 Sistem keamanan 

Sistem pengamanan lingkungan dan bangunan dapat dicapai 

dengan menggunakan 2 sistem : 

.,. Sistem Manual 

Menggunakan tenaga satpam yang secara rutin bertugas dan 

bertanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan lingkungan. 
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... Sistem Intellegent Security System / Digital 

Menggunakan sistem pengontrolan terpusat , baik secara visual ( 

CCTV ), ataupun signal ( honeywall system) 

3.2.3 Studi Pemanfaatan Teknologi 

3.2.3.1 Sistem CCTV 

Closed Circuit Television (CCTV) yang berarti menggunakan sinyal 

yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan 

sinyal siaran. CCTV digunakan sebagai pelengkap keamanan dan 

banyak dipakai di dalam bangunan - bangunan sekarang ini. 

3.2.3.2 Stair Lift 

Stair lift merupakan teknologi salah satu dari jenis barrier free design 

yang ditujukan agar para penyandang cacat dapat tetap beraktivitas 

sesuai dengan semestinya tanpa ada halangan. 

Stair lift berbentuk kursi yang menempel pada railing tangga, yang 

dilengkapi dengan mesin penggerak sehingga para penyandang cacat 

dapat mengakses tiap lantai. 

Gambar 3.68 Stair lift 
Sumber : Federal Office for Building and Regional Planning 

Stair lift memiliki fungsi lipat yang sepenuhnya otomatis dan dapat 

digunakan oleh pengunjung tanpa bantuan. Panel kontrolnya 

memiliki "kunci Euro" yaitu fungsi untuk akses penyandang cacat 
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'. 

universal, dan tombol panggil untuk memungkinkan pengguna 

memanggil staff untuk bantuan 

3.3 Analisa Konteks Lingkungan 

3.3.1 Analisa Pemilihan Lokasi 

Kriteria pemilihan lokasi untuk sekolah mode dan fashion adalah : 

~ Peruntukan Kawasan 

Sesuai dengan tata guna lahan dan fungsi dari wilayah tersebut 

~ Aksesibilitas 

,Kemudahan dalam pencapaian menuju ke lokasi dari berbagai 

arah kota. 

~ Keadaan Lingkungan I kawasan 

Lingkungan sekitar mampu mendukung dari keberadaan proyek 

sekolah mode dan fashion ini 

~ Jaringan Uitilitas Kota 

Kelengkapan jaringan infrastruktur, utilitas kawasan, seperti 

jaringan listrik, telepon, air bersih, dll. 

~ Bukan merupakan wilayah rawan banjir 

Analisa Mikro 

Berdasar kriteria - kriteria tersebut maka didapatkan 2 alternatif 

lokasi yaitu : 

BWK " : Kecamatan Gajah Mungkur dan Candisari 

BWK VI : Kecamatan Tembalang 
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BWKII 

Gambar 3.69 Peta Tata Guna Lahan BWK " 
Sumber : http://www.semarang.go.id 

Potensi BWK II 

T erletak di wilayah bagian tengah Kota 

Semarang, memiliki 2 Kecamatan yaitu 

Kecamatan Candisari dan Kecamatan 

Gajahmungkur. Faktor fungsi BWK II 

menu rut RTRW Kota Semarang 

adalah : pendidikan dan perkantoran, 

permukiman, budaya - sejarah. 

~ Tingkat pertumbuhan ekonomi di BWK II, khususnya Kec. 

Candisari cukup stabil 

~ Lingkungan tenang dan tidak terlalu padat 

~ Jaringan infrastruktur kota termasuk memadai dan lengkap 

~ Cukup dekat dengan pusat kota 

~ Aksesibiltas terbilang mudah 

BWKVI 

Gambar 3.70 Peta Tata Guna Lahan BWK VI 
Sumber : http://www.semarang.go.id 

T erletak di wilayah bag ian Selatan 

kota Semarang, sedikit jauh dari pusat 

kota. Luas total BWK VI ini adalah 

4.420,057 Ha. Fungsi BWK VI 

menurut RTRW kota Semarang 

adalah Permukiman, komplek 

perguruan tinggi, perdagangan dan 

jasa, perkantoran, budaya. 
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Potensi BWK VI 

• Tingkat ekonomi di BWK VI tergolong sedang namun tetap 

mampu utnuk memenuhi kebutuhan s~ndiri. 

• Tingkat aksesibilitas dan sarana prasarana yang ada cukup 

memadai. 

• Tingkat kepadatan penduduk sedang. 

Penilaian Lokasi 

Berdasarkan criteria lokasi, maka dilakukan skoring untuk 

menentukan lokasi terpilih 

i abel 3.1 0 Penilaian Alternatif Lokasi 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Kriteria Bobot 
Alternatif 1 Alternatif 2 

Score Jumlah Score Jumlah 
Peruntukan 

25 3 75 3 75 
kawasan 

Aksesibilitas 30 3 90 3 90 
Lingkungan 20 3 60 2 40 

Utilitas 15 3 45 2 30 
Rawan 

10 3 30 3 30 
Banjir 

Jumlah 300 265 

Dari hasil skoring terplih lokasi BWK II sebagai lokasi dari proyek 

sekolah mode dan fashion ini. 

3.3.2 Analisa Pemilihan Tapak 

• Aksesibilitas 

Kemudahan pencapaian dan akses menuju ke tapak 

• Kondisi lingkungan 
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Lingkungan mendukung keberadaan proyek sebagai sekolah 

mode, terletak di daerah yang strategis 

• Kelengkapan Utilitas 

Tersedianya jaringan infrastruktur kota yang memadai. 

• Kondisi eksisting tapak 

Mencakup kontur, besaran, vegetasi, dll 

• Potensi pengembangan tapak 

Tapak dinilai berpotensi untuk kea rah mendatangnya 

Alternatif yang diajukan dalam memenuhi tuntutan kriteria pemilihan 

tapak adalah: 

Alternatif 1: Koridor JI S. Parman, Kec. Gajahmungkur 

Alternatif 2: Koridor JI. Sisingamangaraja, Kec. Candisari 

Alternatif 1 

Koridor jalan S. Parman, Kecamatan Gajah Mungkur 

Hotel Grasia Alternatif Tapak 1 

Gambar 3.71 Lokasi Aternatif Tapak 1 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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Batas lokasi 

Utara 

Selatan 

Tirnur 

Barat 

: Kec. Sernarang Selatan 

: Kec. Sernarang Barat & Kec. Ngaliyan 

: Kec. Candisari 

: Kec. Banyurnanik & Kec. Gunungpati 

Wilayah ini rnerniliki banyak daerah perrnukirnan dan perdagangan. 

Potensi: 

• Akses cukup rnudah karena berada di tengah kota Sernarang 

• Lokasi dekat permukirnan penduduk 

• fnfrastruktur kawasan rnernadai 

Kendala: 

• Tingkat kebisingan dan kepadatan cukup tinggi 

• View sekitar kurang potensial 

Alternatif 2 

Koridor jalan Sisingarnangaraja, Kecarnatan Candisari 

Batas lokasi 

Utara 

Selatan 

Tirnur 

Barat 

: Kec. Serna rang Selatan 

: Kec. Gajahrnungkur 

: Kec. Ternbalang 

: Kec. Banyurnanik & Kec. Gunungpati 
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Kantor Pemerintahan 

Altematif Tapak 2 

Gambar 3.72 Lokasi Atematif Tapak 2 
Sumber: Dokumen Pribadi 

Potensi 

• Akses mudah karena merupakan jalan penghubung antar 

wilayah 

• Lokasinya memiliki lahan terbuka yang mudah untuk 

dikembangkan. 

• Lalu lintas tidak terlalu padat 

• Tingkat kebisingan tidak terlalu tinggi 

• Potensi view yang baik 
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• Jaringan infrastruktur memadai 

• T erdapat di sekitar kompleks peru mahan menengah ke atas 

yang menjadi sasaran dalam proyek ini 

Kendala 

• Vegetasi yang ada masih sedikit jumlahnya 

Skoring Pemilihan Tapak 

Tabel 3.11 Penilaian Alternatif Tapak 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Kriteria Bobot 
Alternatif 1 Alternatif 2 

Score Jumlah Score Jumlah 

Aksesibiltas 30 3 90 3 90 

Lingkungan 25 2 50 3 75 
Utilitas 20 3 60 3 60 
Kondisi 

15 2 30 2 30 
Eksisting 
Potensi 

10 2 20 3 30 
pengembangan 

Jumlah 250 285 

Berdasarkan skoring terpilih alternatif 2 (tapak di koridor JI. 

Siisingamangraja) sebagai lokasti pemilihan tapak. 

SITE TERPILIH 

• Site berada di koridor Jalan Sisingamangaraja. 

• Merupakan lahan kosong 

• Keadaan topografi tanah relatif datar. 

• Berada di lingkungan kelas menegah ke atas. 
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• Kondisi lingkungan cukup baik (vegetasi memadai, sarana 

prasarana kota lengkap) 

• Sarana prasarana kota lengkap. 

• Dekat dengan sarana umum (porn bensin, hotel, tempat makan, 

dll). 

Batas-batas site 

Utara : Jalan Sisingamangaraja dan permukiman penduduk. 

Selatan : Lahan kosong 

Barat : Kantor Kementrian Agama 

Timur : Restaurant Dae Jang Geum 

Kondisi Eksisting Tapak 

Gambar 3.73 Kondisi Eksisting Tapak 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 3.74 Pedestrian dan Vegetasi 
Sumber: Dokumen Pribadi 

······~---·· --I 

~.!...,I"'" .. ~_ . ...J.-I!1it 7, • ~ __ 

. . 

149 



~ II . . 
.... • > ~ 

Gambar 3.75 Sarana Prasarana Kota 
Sumber: Dokumen Pribadi 

Gambar 3.76 Bangunan Sekitar Tapak 
Sumber : Dokumen Pribadi 

150 





4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra 

BABIV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

Bangunan sekolah mode dan fashion ini memperlihatkan pad a gaya 

arsitektur feminisme dimana kelembutan dan kedinamisan ditonjolkan 

dalam pengolahan secara visual. Sehingga bangunan ini nantinya 

mencerminkan aspek yang sarna dengan fungsinya yaitu di bidang mode. 

4.1.2 Aspek Fungsi 

Bangunan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan akan fasilitas 

sekolah mode yang ada di kota Semarang. 

Sekolah mode dan fashion ini juga diharapkan agar dapat menjadi salah 

satu sarana untuk meningkatkan dunia mode di kota Semarang 

4.1.3 Aspek Teknologi 

Menerapkan teknologi yang sesuai yang dirasa mampu untuk 

meningkatkan fungsi dari sekolah mode dan mengatasi permasalahan 

yang ada 

4.2 Tujuan, faktor penentu, dan faktor persyaratan perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

• Memberikan wadah di bidang sarana pendidikan di dalam dunia 

mode khususnya perancangan busana 
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• Melahirkan desainer - desainer muda berbakat 

• Memajukan bidang mode di kota Semarang 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

• Siapa saja yang akan menjadi sasaran dalam perancangan 

• Fasilitas apa saja yang harus dipenuhi 

• Ruang - ruang apa yang harus ada beserta dengan besarannya 

• Apakah fungsi bangunan dengan lokasi bangunan 

• Potensi ke depan bangunan ini sendiri 

• Permasalahan dominan apa yang akan diangkat 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

Arsitektur 

• Adanya ruang - ruang yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas yang 

ada. 

• Skala bangunan Sekolah Mode dan Desain didasarkan pad a dimensi, 

sifat, jenis kegiatan dan sarana prasarana yang dibutuhkan; 

• Dapat mencerminkan sebagai bangunan di bidang fashion serta 

fungsi utamanya sebagai sekolah mode dan fashion. 

Bangunan 

• Memenuhi syarat sebagai bangunan pendidikan dan terdapat unsur 

komersial di dalamnya. 

• Memperhatikan kenyamanan untuk setiap aktivitas di dalamnya, 

termasuk di dalamnya adalah penghawaan, pencahayaan, akustik, 

dlL 
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• Terdapat kejelasan dan kemudahan pada setiap alur sirkulasi, 

sehingga meningkatkan efektivitas kegiatan belajar - mengajar. 

Lingkungan 

• Penyesuaian lokasi dengan fungsi tata guna lahan yang ada. 

• Kemudahan dalam hal aksesibilitas (mudah dijangkau, mudah 

diingat) 

• Sarana - prasarana dan infrastruktur kota yang memadai. 

• Luasan tapak harus menampung segala aktivitas dan sarana -

prasarana yang telah ditentukan. 

4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Pendekatan Jumlah Pelaku 

Tabel 4.1 Asumsi Jumlah Pelaku 
Sumber : Dokumen Pribadi 

~;::~:':~;~,;? ,;,\c!,,;.c; ~,"ijm 11': l ~ I @Jfr:'i}:Y::'20L:h1h.;;;:~' .... :.;.';~ 
Pemilik 1 
Kepala Sekolah 1 
Divisi Akademik 

• Wakil Kepala 1 

• Staff Pengajar 32 

• Divisi Riset dan Pengembangan 2 

Divisi Administrasi dan Marketing 

• Kepala Administrasi 1 

• Staff Administrasi 4 

• Staff Humas 2 

• Staff Personalia 2 

• Front Office 2 

Divisi Keuangan 

• Kepala 1 

• Staff Keuangan 2 

Divisi Perpustakaan 
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• Kepala 1 

• Staff Koleksi 2 

• Staff Perawatan 2 

• Petugas 2 

Divisi Perneliharaan 

• Staff Maintenance 2 

• StaffMEE 2 

• Office Boy 6 

Divisi Kantin 

• Kepala Kantin 1 

• Penjual 10 

Divisi Fashion Show 

• Kepala Bagian 1 

• Staff 6 

Divisi Butik 

• Pimpinan 1 

• Staff Keuangan 2 

• Staff Barang 4 

• Karyawan 6 

• Kasir 2 

Divisi Cafe 

• Pimpinan 1 

• Staff keuangan 1 

• Juru masak 2 

• Pelayan 4 

• Kasir 1 

Security 6 

4.3.2 Program Kegiatan 

Tabel4.2 Pelaku - Kegiatan - Sifat Kegiatan 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Pelaku 
Kelompok 

Aktivitas 
Sifat 

Kegiatan Pb SPb Pr 

- Persiapan - menunggu v 
Siswa sekolah 

Pendidikan - Belajar (teori dan praktek) v 
- Membeli bahan v 

mode 

Perpustakaan 
- Membaca v 
- Mencari data v 
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- Berdiskusi v' 
- Browsing v' 
- Peminjaman dan pengembalian v' 
- Mendengarkan v' 

Seminar - Mencatat v' 
- Bertanya v' 

Fashion Show 
- Menyiapkan busana v' 
- Tampil dalam fashion show v' 
- Persiapan - Absen v' 
- Mengajar v' 

Pendidikan - Asistensi v' 
- Membuat laporan belajar siswa v' 
- Rapat v' 

Pengajar I - Mencari bahan v' 
Instruktur Perpustakaan - Browsing v' 

- Peminjaman dan pengembalian v' 

Seminar 
- Memberikan seminar v' 
- Menjawab pertanyaan siswa v' 

Fashion Show 
- Melihat fashion show v' 
- Menilai hasil fashion show v' 
- Memimpin operasional secara v' 

Pemilik keseluruhan 
- Menerima laporan dari kepsek v' 

Pengelola 
- Memimpin operasional sekolah v' 

mode 

Kepala sekolah - Mengawasi pelaksanaan semua v' 
divisi 

- Memimpirt rapat v' 
Divisi Akademik 

- Mengawasi pelaksanaan belajar v' 
- mengajar 

- Menerima laporan v' 

Wakil Kepala 
perkembangan dari aktivltas 
belajar - mengajar 

Sekolah Pengelola 
- Membuat laporan perkembangan v' 

aktivitas belajar - mengajar 
- Berinteraksi dengan staff v' 

pengajar 

Divisi Riset dan - Rapat v' 
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Pengembangan - Diskusi y' 

- Membuat laporan V 
pengembangan 

- Menyerahkan laporan y' 

Divisi Adm. & Marketing 
- Mengawasi kinerja staff yang y' 

dibawahi 

Kepala Bagian - Membuat kebijakan administrasi y' 

- Menerima dan menganalisis y' 

laporan dari bawahan 

- Memberikan informasi kepada y' 

Staff Humas 
yang membutuhkan 

- Membuat laporan y' 

- Menyerahkan laporan y' 

- Mengolah data administrasi y' 

Pengelola - Melayani keperluan akademis y' 

siswa (contoh : surat) 

Staff Adm. & - Memberikan informasi yang y' 

Marketing berhubungan dengan 
administrasi siswa 

- Menyerahkan laporan kepada y' 

kepala administrasi 

Staff Personalia 
Mengurusi bagian permasalahan y' 

kepegawaian sekolah 

Front office 
Memberikan pelayanan pada y' 

pengunjung 

Divisi Keuangan 
- Mengawasi kinerja staff yang y' 

dibawahi 
- Membuat kebijakan dalam y' 

Kepala Bagian 
analisis biaya 

- Melaporkan pendapatan & y' 

Pengelola 
pengeluaran 

- Menerima dan menganalisis y' 

laporan dari bawahan 
- Mengatur pemasukan dan v 

Staff Adm. & pengeluaran 

Marketing - Membuat laporan keuangan y' 

- Menyerahkan laporan y' 
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Staff Mengecek dan melakukan v' 
Maintenance perawatan seluruh bangunan 

StaffMEE Pemeliharaan 
Bertanggung jawab pada masalah v' 
mechanical electrical 

Office Boy 
Membantu dan melayani v' 
kebutuhan pengelola dan staff 

Satpam/security Keamanan 
Menjaga keamanan seluruh v 
bangunan 

Divisi Perpustakaan 

Kepala 
- Memimpin dan mengawasi v' 

operasional perpustakaan 

Staff koleksi 
- Mengatur koleksi v' 

Perpustakaan - Mengecek koleksi v' 
Staff perawatan Perawatan bahan pustaka v' 

Petugas 
- Melayani pengunjung v' 
- Mengatur buku v' 

Divisi Fashion show 

Kepala Bagian 
- Mengatur jadwal fashion show v' 
- Memimpin jalannya fashion show v' 
- Memberikan pengarahan v' 

Fashion Show 
- Mempersiapkan panggung v' 

Staff - Membersihkan panggung v' 
- Laporan dengan kepala v' 

- ----- -------_.--- --- - ---- ._----_. - -- - - -- ... . . . _--------

Model 
- Persiapan tampil v' 
- Memperagakan busana v' 

DiVisi BUfik 
- Bertanggung jawab atas v' 

Pimpinan operasional butik 
- Mengadakan rapat v' 
- Mencatat pengeluaran dan v' 

Staff keuangan pemasukan 
- Mengelola administrasi v' 

Butik - Mencatat barang - barang yang v' 
Staff barang dimiliki 

- Pengelolaan pembelian barang v' 
- Melayani pembeli v' 

Karyawan - Menata display barang v' 
- Merapikan butik v' 

Kasir - Melayani pembayaran v' 
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- Melihat - lihat V 
- Mencoba pakaian V 

Pengunjung 
Butik 

- Membayar V 
- Mengambil ATM V 

Fashion Show Melihat fashion show v 
Cafe - Makan I minum v 

- Membayar v 
- Parkir v 
- Absen v 
- Istirahat v 

Semua Umum 
- Makan dan minum v 
- Ibadah v 
- MCK v 

Pb: PubUk SPb : Semi Publik Pr: Privat 

4.3.3 Program Kebutuhan Ruang 

Tabel4.3 Studi Kebutuhan Ruang 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Kelompok Aktivitas Jenis Kegiatan Kebutuhan Ruang 

R. kelas teori 
R. kelas desain 
Studio pola dan potong 
Studio jahit manual 
Studio jahit mesin 
Studio workshop 
Studio foto 

Aktivitas Utama Pendidikan Studio tenun 
Bengkel kotor I Lab. 
Bahan 
Lab. Komputer 
R. Serbaguna 
Toko bahan I koperasi 
R. Tunggu 
Hall 

Aktivitas Pendukung Perpustakaan 
Ruang baca 
Area peminjaman 
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Area internet 
R. Fotocopy 
R. Kepala Perpustakaan 
R. Staff 
R. Perawatan 
R. Koleksi bahan 
Gudang penyimpanan 
Locker 

Seminar R. Serbaguna 
R. Wardrobe 
Catwalk 
R. Ganti 
R. Make Up 

Aktivitas Penunjang Fashion Show Backstage 
Gudang peralatan 
Area penonton 
R. Kabag Fashion Show 
r. staff fashion show 

Area butik 
R. Ganti I kamar pas 
Kasir 
R. Pimpinan 

Butik R. Staff keuangan 
R. Staff barang 
R. Rapat 
R. Karyawan 
Gudang butik 
Area makan 
Oapur 

Cafe Gudang 
Kantor PengeJola 
Kasir 
R. Pimpinan 
R. KepaJa SekoJah 
R. Wakil Kepala SekoJah 

Aktivitas PengeloJa Operasional 
R. Staff pengajar 
R. Staff divisi 
pengembangan 
R. Kabag. Administrasi 
R. Staff Adm 
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R Staff Humas 
R Tata Usaha 
R Rapat 

--- - - -- -- _'3. IstirahCit kary~wan 
- ------

R StaffMEE 
R Staff Maintenance 
R Genset 
RAHU 

Aktivitas Service Pemeliharaan R MEE 
R Pompa dan reservoir 
RWater Treatment / STP 
Pantry 
Loading dock 

1' - ___ __ _ _ 
Pos satpam I'\earnanan 

Mushola 
Lavatory (publik dan 
privat) 
Kantin 

Aktivitas Umum Lobby 
Front office 
UKS 
ATM 
Area parkir 

4.3.4 Program Sesaran Ruang 

Tabel4.4 

Sekolah 
Perpustakaan 
Fashion Show 
+ sirkulasi 30% 
Sutik 
Cafe 
Pengelofa 
Pemeliharaan 
Umum 

Rekapitulasi Kebutuhan Luas Bangunan 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Kelompok Ruang Luas (m") 

3095,793 
462,56 

1056,471 

243,05 
198,06 
436,7 
92,64 

428,21 

Total 6013,484 
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Sirkulasi 30% 
Total Seluruh Bangunan 

Total Luas Bangunan = 7817,S292 m2 

= 7817,S m2 

4.3.5 Program Luasan Parkir 

Tabel 4.5 Perhitungan parkir 
Sumber : Dokumen Pribadi 

1804,0452 
7817,S292 

Pelaku Mobil (Smx2,Sm) Motor (2mx1 m) 
Bus 

(12mx2,Sm) 
Siswa 20 161 -
Pengelola 7 67 -
Pengunjung butik 6 14 -
Pengunjung cafe 5 19 .-

Pengunjung 
17 53 1 

fashion show 
Pengisi acara 

13 1 -
fashion show 

68 314 2 
Jumlah = (5mx2,5m)x68 =(2mx1m)x314 =(12mx2,5m)x2 

=850 m2 = 628 m2 =60m2 

+ Sirkulasi 100% + Sirkulasi 100% + Sirkulasi 100% 
Total 1.700 rnA! 1.256 mL 

Total kebutuhan lahan parkir 3.076 mil! 

Ketentuan Lokasi 

KDB: 60% 

KLB: maksimal5lantai, KLB 3 

Luas total bangunan : 7817,5 m2 

Luas outdoor: 3726,96 m2 

120mL 
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"" kebutuhan parkir : 3.076 m2 

"" fasilitas outdoor: 29,8 m2 

"" Sirkulasi 20% : 621,16 m2 

Luas lahan = Luas total bangunan I KLB 

= 7817,5 m2 / 2 

= 3908,75 m2 

Luas lantai dasar max = Luas lahan x KDB 

Open space = 1563,5 m2 

:= 3908,75 m2 x 60% 

= 2345,25 m2 

Kebutuhan lahan = Luas lahan + luas outdoor 

= 3.885,365 m2 + 3726,96 m2 

= 7635,71 m2 

4.4 Program Sistem Struktur 

Tabel 4.6 Program Struktur 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Kriteria Pilihan dan Alasan 
Sub Structure 

Pondasi Pondasi plat beton lajur dan pondasi sumuran 
Merupakan bangunan 3 - 4 lantai, sehingga 2 
jenis pondasi ini cukup untuk digunakan. 

Middle Structure 

• Kolom Kolom baja komposit dan kolom beton 
bertulang 
Baja komposit memiliki beban mati yang 
ringan, beton bertulang memiliki kekuatan 
yang cukup besar. 
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• Struktur 

• Plat lantai 
• Penutup lantai 

• Dinding 

Upper Structure 
Atap 

Struktur rangka 
Lebih efisien dalam penyaluran beban dan 
juga penempatan bukaan 
Plat lantai beton bertulang 
Keramik, mudah dalam pemasangan dan 
perawatan (mudah dibersihkan) 
Beton aerasi, karena : 
• Memiliki daya serap suara yang baik 
• Sifatnya lebih resisten terhadap suhu, tahan 

api 
• Kuat terhadap gaya tekan dibandingkan 

batu bafa 
• Beban mati yang dihasilkan lebih ringan 
• Lebih ramah lingkungan 
Papan kalsium, karena: 

• Lebih tahan air dan kelembaban 
• Tidak mudah terbakar 
Cladding dan curtain, karena : 
Curtain dapat berfungsi sebagai pencahayaan 
alami, cladding dapat melindungi dinding yang 
dilingkupinya 
Karpet, untuk peredam kebisingan pada 
beberapa ruang kelas misalnya Studio Jahit 

• Struktur rangka baja, karena : 
Dibandingkan dengan kayu, bobotnya lebih 
ringan, memiliki bentangan yang lebih lebar, 
tahan lama. Tidak bersifat membesarkan 
api, pemasangan cepat, nayris tidak 
mempunyai nilai muai susut 

• Struktur rangka besi pipa, karena : 
Fleksibel, mudah dalam pengerjaan, 
bobotnya ringan. 

• Struktur beton, karena : 
Beton tahan terhadap gaya tekan, kuat 
terhadap kebocoran (dengan penanganan 
yang benar) 
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4.5 Program Sistem Utilitas 

Tabel4.7 Program Uilitas 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Sistem Penjelasan 
Pengaman Kebakaran Pasif : Konstruksi tahan api, koridor dan jalan 

keluar, pintu dan tangga darurat 
Aktif: Sprinkler, APAR, hydrant, smoke 
exhaust fan, heat and smoke detector 

Air bersih Sumber air menggunakan PAM, sistem 
penyalurannya menggunakan up feed dan 
down feed distribution 

Air kotor • Grey water disalurkan ke water treatment 
kemudian ke sumur resapan. Jika ada 
kelebihan akan dibuang ke saluran riol kota 

• Black water ditampung dalam septictank 
lalu diteruskan ke sumur resapan 

• Air hujan ditampung dalam bak kontrol 
kemudian disalurkan ke saluran riol kota 

Sampah • Sampah organik : Dikumpulkan kemudian 
diolah menjadi pupuk kompos 

• Sampah anorganik : Dikumpulkan kemudian 
dibuang ke TPA 

Transportasi vertikal Tangga, karena hanya bangunan 3-4lantai 
Ramp, memfasilitasi pengguna kursi roda 
Stair lift, memfasilitasi pengguna kursi roda 

Penangkal petir Memakai sistem Thomas yang jangkauannya 
lebih luas dibanding dengan sistem Faraday. 

Distribusi listrik Sumber daya listrik menggunakan 2 sumber 
yaitu dari PLN dan juga cadangan listrik dari 
genset. 

Tata udara • AC split, digunakan untuk ruang yang tidak 
membutuhkan penghawaan terus menerus, 
misalnya ruang kelas, kantor 

• AC package, digunakan untuk ruangan 
yang memiliki kapasitas besar misalnya 
area fashion show 

Komunikasi Menggunakan jaringan telepon, data, dan 
kabel tata suara 

Keamanan Manual : satpam, teknologi : CCTV 
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4.6 Program Lokasi dan Tapak 

Kriteria pemilihan lokasi untuk sekolah mode dan fashion antara lain : 

1st Peruntukan Kawasan 

Sesuai dengan tata guna lahan dan fungsi dari wiJayah tersebut 

1st Aksesibilitas 

Kemudahan dalam pencapaian menuju ke lokasi dari berbagai arah 

kota. 

1st Keadaan Lingkungan I kawasan 

Lingkungan sekitar mampu mendukung dari keberadaan proyek 

sekolah mode dan fashion ini 

1st Jaringan Uitilitas Kota 

Kelengkapan jaringan infrastruktur, utilitas kawasan, seperti jaringan 

Iistrik, telepon, air bersih, dlL 

1st Bukan merupakan wiJayah rawan banjir 

Berdasarkan kriteria di atas, terdapat 2 alternatif lokasi yaitu di BWK II dan 

BWK VI, dan setelah melakukan skoring lokasi untuk proyek ditetapkan 

pada BWK II, yaitu kecamatan Gajah Mungkur dan CandiSari. 

PETA TATA GUNA LAHAN BAGIAN WlLAYAH KOTA (SWI< HI 

Gambar 4.1 Peta Tata Guna Lahan 8WK II 
Sumber : http://semarang.go.id 
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DATA 

Kriteria pemilihan tapak : 

& Aksesibilitas 

Kemudahan pencapaian dan akses menuju ke tapak 

& Kondisi lingkungan 

Lingkungan mendukung keberadaan proyek sebagai sekolah mode, 

terletak di daerah yang strategis 

& Kelengkapan Utilitas 

Tersedianya jaringan infrastruktur kota yang memadai. 

& Kondisi eksisting tapak 

Mencakup kontur, besaran, vegetasi, dll 

& Potensi pengembangan tapak 

Tapak dinilai berpotensi untuk ke arah mendatangnya 

Berdasarkan kriteria di atas, terdapat 2 alternatif tapak yaitu di koridor S. 

Parman dan koridor Sisingamangaraja. Setelah melakukan scoring, tapak 

untuk proyek ditetapkan pada koridor JL Sisingamangaraja 

• Site berada di JaJan Sisingamangaraja yang merupakan jalan Arteri Sekunder 

(AS) 1, Jalan Arteri Sekunder; KDB yang ditetapkan: 

+ Perdagangan dan jasa : KDB yang direncanakan 60% 

+ KLB untuk bangunan pendidikan 3,0 

1 Peraturan Daerah Kota Semarang No.7 tahun 2004 tentang RDTRK BWK II 
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(sumber: http://djpp.depkumham.go.id/fi/eslld/2004/semarang7-2004.pdf) 

• Pencapaian ke arah site jelas. 

• Keadaan topografi tanah relative datar. 

• Terdapat sarana dan prasarana yang memadahi (trotoar, lampu jalan, dsb). 

• Tapak merupakan lahan kosong. 

Kondisi lingkungan cukup baik (vegetasi memadai, sarana prasarana kota 

lengkap) 

• Dekat dengan sarana umum (pom bensin, hotel, tempat makan, dll). 

Batas-batas site 

tsl Utara: Jalan Sisingamangaraja dan permukiman penduduk. 

tsl Selatan: Lahan kosong 

tsl Barat: Kantor Kementrian Agama 

&. Timur : Restaurant Dae Jang Geum 
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Gambar 4.2 Data Eksisting Tapak 
Sumber : Google Earth 

Keterangan : 

1 : Permukiman warga 
;<' 

2 : Koridor jalan Sisingamangaraja 

3 : Hotel Grand Candi 

4 : Apartemen Parama Graha 

5 : Kantor Kementrian Agama 

6 : Kantor Pemerintah 

7 : Restaurant Dae Jang Geum 

8 : T apak terpilih 
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------ -------. 
l 

-;':' .;ar ~-j_~ 

.-

Gambar 4.3 Keadaan E:ksisting Tapak 
Sumber : Dokumen Pribadi 

• Ruang Terbuka Hijau 

Luas ruang terbuka yang dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau adalah 

1.554,146 m2
. Prosentasenya adalah 20% dari total luas lahan 7.612,325 

• Perbaikan Iklim Mikro Setempat 

Vegetasi dapat memberikan pembayangan dan menghasilkan oksigen 

sehingga menurunkan suhu di sekitarnya. Selain itu, vegetasi juga 

membantu mengurangi kebisingan yang masuk ke dalam tapak. Vegetasi 
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yang digunakan untuk mengatasi kebisingan adaJah pohon bambu dan jati 

emas. 

• Perbaikan Tapak/ Site Repair 

Gambar4 .. 4 I IIh~nn Rinnnri -.... --.. ~ -,-t'-.. 
Sumber: 

http://2.bp.blogspot.com/_5Xo8e2 
eOWxUITSPWrL YvWNIlAAAAAA 

AAAAUlkOO-9-
F6kJ8/s1600Ilubang_bioporL5.jpg 

• Material Penutup Tanah 

Adanya Jahan terbuka dapat membantu 

peresapan air hujan dan memperbaiki iklim 

mikro. SeJain itu dapat memakai Jubang 

biopori. 

-. Penggunaan grass block untuk pedestrian dan 

jaJur kendaraan. Sehingga air hujan dapat 

meresap ke daJam tanah. 

Gambar 4.5 Grass Block 
Sumber: 

http://probohindarto.files.wordpress.com 
12010/03Irumput20menghijau.jpg 
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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 

195 



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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