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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada tahun 2015 banyak isu yang beredar terkait sistem perekonomian MEA 

(Masyarakat Ekonomi Asean) yang akan masuk ke Indonesia. Setelah memasuki tahun 2016 

ada yang perlu diperhatikan dalam menghadapi MEA untuk memberikan dampak positif bagi 

Indonesia. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu menghadapi beberapa hambatan dan 

mengembangkan potensi yang ada dari sistem ini. Hambatan tersebut di antaranya 

: pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Febuari 2014 jumlah 

pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 

64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia. Kedua, ketersediaan dan kualitas 

infrastuktur masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. 

Menurut Global Competitiveness Index (GCI) 2014, kualitas infrastruktur kita masih tertinggal 

dibandingkan negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Ketiga, sektor 

industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah 

jadi. Keempat, keterbatasan pasokan energi. Kelima, lemahnya Indonesia menghadapi 

serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia. Apabila 

hambatan-hambatan tadi tidak diatasi maka dikhawatirkan MEA justru akan menjadi 

ancaman bagi Indonesia1. 

Selain adanya hambatan, terdapat pula potensi yang seharusnya banyak dapat 

dikembangkan tak terkecuali dalam memanfaatkan SDA dan SDM yang ada di Indonesia. 

Orang Indonesia tidak lagi bersaing hanya dengan orang Indonesia, tapi juga bersaing dengan 

negara ASEAN lainnya. Orang dari negara ASEAN bebas melamar pekerjaan di Indonesia, 

begitu juga orang Indonesia yang juga bebas melamar pekerjaan di negara ASEAN. Investor 

Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara 

anggota ASEAN. Begitu pula kita dapat menarik investasi dari para pemodal-pemodal ASEAN. 

Para pengusaha akan semakin kreatif karena persaingan yang ketat dan para professional 

akan semakin meningkatakan tingkat skill, kompetansi dan profesionalitas yang dimilikinya. 

Untuk itu perlu dipersiapkan keahlian soft skill dan hard skill2. 

Soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh Indonesia sendiri dapat ditunjukkan melalui 

pembangunan industri. Menurut Prof. DR. Dididk J. Rachbini yang terpenting dalam 

menghadapi MEA di tahun 2016 ini adalah investasi dan membangun industri selebar-

lebarnya, dimana industri adalah pondasi kekuataan perekonomian Indonesia yang sudah 

terlupakan selama 10 tahun3. 

 

 
1http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-

ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia 
2http://citizen6.liputan6.com/read/2403782/mea-2016-persiapkan-dirimu-dengan-tips-tips-ini 
3http://www.voaindonesia.com/content/berbagai-kalangan-berharap-indonesia-siap-hadapi-mea-

2016/3125826.html 

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia
http://citizen6.liputan6.com/read/2403782/mea-2016-persiapkan-dirimu-dengan-tips-tips-ini
http://www.voaindonesia.com/content/berbagai-kalangan-berharap-indonesia-siap-hadapi-mea-2016/3125826.html
http://www.voaindonesia.com/content/berbagai-kalangan-berharap-indonesia-siap-hadapi-mea-2016/3125826.html
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Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia API, Ernovian G Ismy mengatakan 

optimistis jika persoalan dalam negeri dapat dibenahi, industri tekstil Indonesia dapat 

meraup keuntungan dalam pelaksanaan MEA. Ekspor tekstil Indonesia pada 2014 lalu 

mencapai sekitar Rp 12 milliar
4
. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan, bisnis 

dibidang industri tekstil sangat menjanjikan meskipun dalam bidang industri pakaian jadi/ 

konfeksi masih kalah dibandingkan dengan negara tetangga. 

 

Gambar 1.1 Peta Potensi Wilayah Jawa Tengah 
5 

Dapat dikatehui melalui data peta potensi wilayah Jawa Tengah diatas bahwa Semarang 

memiiki potensi untuk dikembangkan industri konfeksi. Karena berdasarkan pemaparan pada 

kolom merah menyebutkan tekstil menjadi salah satu subjek potensi yang ada di Semarang. 

Dimana tekstil sendiri adalah penunjang dari industri konfeksi, karena dengan adanya 

konfeksi menambah nilai fungsi pada tekstil itu sendiri. Selain itu ada juga potensi pariwisata. 

Dengan menggabungkan dua potensi tersebut diharapkan dapat menambah laju ekonomi di 

Semarang. Seperti yang dilakukan oleh industri makanan pabrik Nissin dengan Emporium 

Nissin di Kabupaten Semarang dan pabrik susu Cimory di Kabupaten Semarang. Kedua pabrik 

tersebut menyediakan tempat makan/ restoran, retail produk, dan area wisata dimana 

dengan penambahan fungsi selain sebagai tempat produksi sendiri, dapat menambah 

ketertarikan seseorang untuk berkunjung serta lebih memperkenalkan produk yang 

diproduksi oleh perusahaan tersebut. 

 
4
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160103_indonesia_mea_industri 

5 http://bpmd.jatengprov.go.id/kawasan-industri/peta-potensi-wilayah 
6http://www.brandchannel.com/2015/02/18/uniqlo-parent-bows-to-human-rights-pressure/ 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160103_indonesia_mea_industri
http://bpmd.jatengprov.go.id/kawasan-industri/peta-potensi-wilayah
http://www.brandchannel.com/2015/02/18/uniqlo-parent-bows-to-human-rights-pressure/
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1.2 Tujuan Dan Sasaran Pembahasan 

a. Tujuan 

Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan bangunan Pabrik Industri 

Konfeksi “Rad En On” di Kota Semarang sebagai solusi jangka panjang pemenuhan 

kebutuhan akan perencanaan masterplan perusahaan konfeksi.  

b. Sasaran 

Terwujudnya langkah dalam pembuatan bangunan Pabrik Industri Konfeksi “Rad En On” di 

Kota Semarang berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan. Dalam hal ini berkaitan 

dengan konsep-konsep perancangan, program ruang, pemilihan tapak dan lainnya. 

1.3 Manfaat 

a. Subjektif  

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas 

Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan untuk melanjutkan ke dalam 

proses penyusunan LP3A dan Studio Grafis Tugas Akhir yang merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari proses pembuatan Tugas Akhir. 

b. Objektif 

Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan pabrik konfeksi, selain itu 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan, baik bagi 

mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir maupun bagi mahasiswa arsitektur lainnya dan 

masyarakat umum yang membutuhkan. 

1.4 Ruang Lingkup 

Lingkup pembahasan menitik beratkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangan bangunan pabrik industri konfeksi ditinjau dari disiplin ilmu 

arsitektur. Hal-hal di luar ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan 

dan mendukung masalah utama. 

1.5 Metode Pembahasan 

a. Metode Deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara: studi pustaka/studi literatur, data dari instansi terkait, wawancara 

dengan narasumber, observasi lapangan serta browsing internet. 

b. Metode Dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan 

penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh gambar visual dari 

foto-foto yang di hasilkan. 

c. Metode Komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap bangunan industri 

konfeksi dan bangunan industri lainnya di suatu kota yang sudah ada yang bisa dijadikan 

preseden.  

Dari data - data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk memperoleh 

gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, sehingga dapat 

tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur bangunan 

pabrik industri konfeksi. 
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1.6  Sistematika Pembahasan 
Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul 

Pabrik Industri Konfeksi “Rad En On” di Kota Semarang adalah sebagai berikut:  

 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan dan sistematika 

bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur pikir dalam 

menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan (LP3A).  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Membahas mengenai literatur tentang tinjauan pustaka terkait perencanaan dan 

perancangan Pabrik Industri Konfeksi “Rad En On” di Kota Semarang. 

 

BAB III TINJAUAN KOTA SEMARANG  

Membahas tentang tinjauan umum Kota Semarang berupa data – data pabrik tekstil maupun 

garmen/konfeksi di Kota Semarang dan kebijakan tata ruang wilayah di Kota Semarang. 

 

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN  

Membahas mengenai hasil akhir dari tinjauan pada bab sebelumnya serta memberikan 

batasan akan kriteria yang akan dilakukan dalam proses perancangan dan perencanaan Pabrik 

Industri Konfeksi “Rad En On” di Kota Semarang. 

 

BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PABRIK INDUSTRI 

KONFEKSI “RAD EN ON” DI KOTA SEMARANG 

Berisi tentang kajian maupun analisa perencanaan yang pada dasarnya berkaitan dengan 

pendekatan aspek fungsional, aspek kinerja, aspek teknis, aspek kontekstual, dan aspek 

arsitektural.  

 

BAB VI PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PABRIK INDUSTRI KONFEKSI “RAD 

EN ON” DI KOTA SEMARANG  

Membahas konsep, program dan persyaratan perencanaan dan perancangan arsitektur untuk 

Pabrik Industri Konfeksi “Rad En On” di Kota Semarang. 
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1.7 Alur Pikir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

LATAR BELAKANG 

Aktualita  

1. Kebutuhan akan sandang tidak kalah penting dibandingkan dengan kebutuhan akan 

pangan dan papan. 

2. Menghadapi MEA di Indonesia perlu dikembangkan industri di tanah air. 

3. Keuntungan MEA banyak investor asing yang masuk di Indonesia. 

4. Kota Semarang memiliki potensi untuk dikembangkan industri konfeksi dan pariwisata. 

 

Urgensi 

Perusahaan konfeksi di Semarang perlu dikembangkan yang semula merupakan skala usaha 

kecil menjadi skala industri menengah/ besar. 

 

Originalitas 

Membuat industri konfeksi yang didalamnya selain terdapat tempat produksi dan gudang 

bahan mentah, terdapat pula tempat workshop, retail, café, dan museum profil perusahaan 

untuk menambah minat orang untuk berkunjung serta menambah nilai jual produk itu 

sendiri. 

Tujuan  

Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan bangunan pabrik industri 

konfeksi di Kota Semarang sebagai solusi jangka panjang pemenuhan kebutuhan akan 

perencanaan masterplan perusahaan konfeksi “Rad En On”. 

  

Sasaran 

Terwujudnya langkah dalam pembuatan bangunan pabrik Industri konfeksi “Rad En On” di 

Kota Semarang berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan. Dalam hal ini berkaitan 

dengan konsep-konsep perancangan, program ruang, pemilihan tapak dan lainnya. 

 

Studi Pustaka 

 Landasan teori 

 Standar 

perancangan dan 

perencanaan 

Studi Lapangan 

 Tinjauan tapak 

 

Studi Banding 
 

o Ungaran Printing 
Aoparel 

o PT. Pan Brothers 
Boyolali 

o UNKL Bandung 
o Sritex 
o Indoestri 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan Pabrik Konfeksi Pleasure Company  


