
Semarang Fashion Design School 1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dahulu busana merupakan kebutuhan primer belaka. Seiring dengan berkembangnya dunia 

industri, hiburan, informasi dan teknologi, gaya berbusana menjadi media untuk menunjukkan 

eksistensi seseorang dalam komunitasnya.  

Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengan akan dirintis sebagai salah satu referensi 

fashion Tanah Air. (SINDOnews.com, 2014) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menumbuhkan 

industri kreatif di provinsi setempat di antaranya pada sektor teknologi informasi dan desain mode 

dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menjadi instansi yang ditunjuk untuk 

mengembangkan sektor ini. Pertumbuhan industri kreatif di sektor mode tentunya perlu didukung 

dengan sumber daya yang baik, sekolah khusus yang mengembangkan talenta tentunya akan 

menambah kualitas sumber daya manusia. 

Jenis pendidikan fashion di Semarang saat ini sebagian besar merupakan pendidikan sekolah 

menjahit dan tata busana, hanya ada satu sekolah mode yang berskala Nasional, yaitu LPTB Susan 

Budiharjo Semarang. Program yang ditawarkan LPTB Susan Budihardjo Semarang berupa pendidikan 

tata busana bersertifikat selama setahun. Fasilitas yang ada pada sekolah ini dianggap kurang 

memadai, jumlah kelas dan peralatan  tidak sebanding dengan jumlah siswa. Menurut Pingky 

Hendarto, desainer kenamaan Semarang sekaligus pemilik LPTB Susan Budihardjo Semarang, setiap 

tahunnya sekolah ini selalu ramai peminat, namun daya tampung LPTB Susan Budihardjo Semarang 

tidak bertambah karena adanya keterbatasan fasilitas. Ramainya peminat sekolah mode juga 

ditujunjukkan pada penerimaan Universitas Negeri Semarang Jurusan Pendidikan Tata Busana, 

dengan rata – rata 21 ribu jumlah lulusan SMA sederajat di Semarang dan rata-rata peminat jurusan 

pendidikan tata busana sebanyak 910 orang UNNES hanya membuka 40 kursi untuk jurusan tersebut 

atau setara dengan 3% serapan. 

Kota Semarang dapat dikatakan memiliki potensi besar dalam bidang fashion, banyak industri 

fashion dan industri tekstil yang berkembang di kota ini. Ketertarikan masyarakat akan fashion juga 

cukup tinggi, terbukti dengan antusiasme masyarakat dalam berbagai event fashion yang digelar di 

Kota Semarang dimana penotonton selalu membanjiri tempat dilaksanakanya event fashion.. Salah 

satu event tersebut adalah perhelatan fashion yang digelar pada13-17 Mei 2015 lalu bertajuk 

“Semarang Fashion Festival” yang diramaikan oleh desainer kenamaan yang berasal dari Semarang, 

sebut ajaAnna Avantie, Agustienna Siswanto, Ave Sanjaya, Gregorius Vici, Angela Chung, Christine 

Wibowo, Devy Ros, IngeChu, dan Pinky Hendarto yang sudah malang melintang dan didunia fashion 

nasional maupun internasional 

Menurut data Menparekraf 2010,industri fashion menyerap 4,6 juta tenaga kerja dan 

diperkirakan terus melonjaknaik dalam dua tahun terakhir. Oleh karenanya, Kementrian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berencanamengembangkan subsektor tersebut dengan 

menyusun program-program,diantaranya dengan peningkatan talenta, peningkatan jumlah 

wirausaha di bidangtersebut dan perluasan ruang berkreasi bagi pelaku-pelaku industri 

kreatif.Melihat beberapa pertimbangan di atas, program peningkatan talenta di bidang mode 

khususnya di Kota Semarang dapat didukung dengan mendirikan Semarang Fashion Design School 

sebagai bentuk penyempurnaan iklim pendidikan mode yang ada di Semarang dan memberikan 

kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan industri kreatif. 
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1.2. TUJUAN DAN SASARAN 

1.2.1. Tujuan 

Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan Semarang 

Fashion Design School dengan menggali dan merumuskan potensi serta permasalahan 

yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan fashion design school, yang 

nantinya akan digunakan sebagai kajian untuk merencanakan dan merancang dengan 

Semarang Fashion Design School dengan Penekanan Desain Green Architecture. 

1.2.2. Sasaran 

Tersusunnya langkah-langkah kegiatan penyusunan Laporan Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur (LP3A) sebagai acuan dan pedoman dalam membuat konsep 

dan desain grafis arsitektur untuk merancang Semarang Fashion Design School dengan 

Penekanan Desain Green Architecture. 

 

1.3. MANFAAT 

1.3.1. Subyektif 

 Sebagai salah satu pemenuhan syarat Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas 

Teknik Universitas Diponegoro.  

 Sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan perancangan arsitektur yang 

merupakan rangkaian dari proses pembuatan Tugas Akhir. 

1.3.2. Obyektif 

 Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang arsitektur dengan pemikiran prediksi kebutuhan 

masa mendatang.  

 Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan Semarang Fashion 

Design School. 

 

1.4. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup yang dibahas adalah mengenai segala hal yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangan Semarang Fashion Design School dengan Penekanan Konsep 

Desain Green Architecture yang ditinjau dari perspektif disiplin ilmu arsitektur dengan 

menggunakan pendekatan terhadap aspek-aspek perencanaan dan perancangan arsitektur. Hal-

hal di luar imu arsitektur akan dibahas seperlunya, sepanjang masih berkaitan dan dapat 

mendukung pokok pembahasan. 

 

1.5. METODE PEMBAHASAN 

Metode pembahasan yang digunakan antara lain adalah metode deskriptif, metode 

dokumentatif, dan metode komparatif. Hasil gabungan pembahasan dengan metode-metode 

tersebut diharapkan dapat diperoleh suatu pendekatan untuk selanjutnya digunakan dalam 

penyusunan laporan. Adapun penjabaran mengenai metode pembahasan adalah sebagai 

berikut: 

1.5.1. Metode Deskriptif 

Metode deskriptif merupakan metode pembahasan dengan mengumpulkan, 

menganalisis, dan menyimpulkan data sehingga diperoleh suatu pendekatan untuk 

selanjutnya digunakan dalam penyusunan laporan. Dengan metode ini dilakukan 

penjabaran dan pemaparan tentang perencanaan dan perancangan Semarang Fashion 
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Design School dengan Penekanan Konsep Desain Green Architecture dengan studi 

pustaka melalui buku, katalog, dokumen-dokumen, dan bahan-bahan tulisan lain bisa 

dipertanggungjawabkan. Selain itu dilakukan wawancara dilakukan kepada pihak-pihak 

yang dianggap penting dan perlu guna mendukung proses penyusunan laporan. 

1.5.2. Metode Dokumentatif 

Metode dokumentatif dilakukan dengan mendokumentasikan kegiatan Survei atau 

observasi lapangan ke beberapa objek serupa bangunan yang relevan dengan cara 

pengambilan gambar. 

1.5.3. Metode Komparatif 

Metode komparatif merupakan metode pembahasan yang dilakukan dengan 

membandingakan hasil data yang diperoleh dari survei atau observasi lapangan ke 

beberapa objek bangunan serupa yang relevan dan berpotensi mendukung judul untuk 

mendapatkan data-data primer. 

 

1.6. ISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB 1 Pendahuluan 

Berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, 

metodepembahasan, sistematika pembahasan, dan alur pikir. 

BAB2 Tinjauan Pustaka 

Penjabaran mengenaitinjauan Fashion Design School, tinjauan tentang penekanan 

desain Green Architecture, serta studi banding. 

BAB3 Tinjauan Lokasi 

Berisi mengenai tinjauan umum lokasi, kebijakan tata ruang wilayah, 

perkembangan proyek sejenis di lokasi. 
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1.7. ALUR PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.1. Alur Pikir 

(Sumber: Analisa) 

      AKTUALITA  
• Industri fashionsetidaknya menyumbang 43% kontribusi bagi industri kreatif di Indonesia, 

dihitung sejak tahun 2006 hingga 2010. 

 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana terus menumbuhkan industri kreatif di 
provinsi setempat salah satunya pada sektor desain mode. 

 Sarana pendidikan dalam bidang mode yang saat ini tersedia di Semarang hanya berupa 
sekolah tata busana dan LPK menjahit 

 Terdapat 21 ribu jumlah lulusan SMA sederajat di Semarang dengan hampir 300 siswa 
jurusan tata busana yang 10-20% nya melanjutkan ke perguruan tinggi. 

URGENSI  
• Dibutuhkan sarana pendidikan dalam bidang mode yang tidak hanya melahirkan para 
desainer dan model berkualitas dan profesional serta mampu mengembangkan dunia 
mode. 
ORIGINALITAS  
• Merencanakan Semarang Fashion Design School dengan konsep Green Architecture yang 
dapat mengakomodasi kebutuhan kapasitas ruang dan kelengkapan fasilitas serta 
menciptakan bangunan pendidikan yang nyaman dan ideal dimana siswa tidak hanya 
belajar untuk membuat produk fashion tetapi juga membuat produk tersebut dapat 
bersaing di dunia industri. 

 

Tujuan:  
Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan Semarang Fashion Design 
School dengan menggali dan merumuskan potensi serta permasalahan yang berkaitan 
dengan perencanaan dan perancangan fashion design school, yang nantinya akan digunakan 
sebagai kajian untuk merencanakan dan merancang dengan Semarang Fashion Design 
School dengan Penekanan Desain Green Architecture. 
 
Sasaran  
Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan 

Semarang Fashion Design School berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan 

(design guide lines aspect). 

 

Studi Pustaka  

 Landasan Teori  

 Standar 
perencanaan dan 
perancangan  
 

Studi Lapangan  

 Tinjauan Fashion 
Design School 

 Tinjauan Tapak  
 

Studi Banding  
 

Analisa untuk tinjauan pustaka, studi lapangan, serta studi banding untuk membuat 

pendekatan program perencanaan dan perancangan yang berkaitan dengan penyediaan 

fasilitas dan sarana prasarana serta pengolahan lahan padaSemarang Fashion Design School.   

Program Dasar Perencanaan Dan Perancangan Arsitektur 

Persyaratan Perencanaan Dan Perancangan, Konsep Dasar Perencanaan 

Dan Perancangan, Site Terpilih Dan Program Ruang. 
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