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MOTTO

   

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari 

suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada 

Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”.

(Q.S. Alam Nasyrah : 6 – 8)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

( Q.S. Al Baqarah : 286)

“ Setiap orang adalah arsitek masa depannya sendiri”

(Penulis)

“ Irren is’t menslicht”

(Penulis)
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Judul 

Graha Mode Busana di Surakarta; sebagai Wadah Kegiatan Promosi, Informasi dan 

Pendidikan Mode.

1.2. Pengertian Judul

Graha : berasal dari kata Graha (Sanksekerta), yang artinya kediaman, rumah, 

merupakan suatu tempat/wadah untuk menampung suatu bagian tertentu yang 

terlindung aman dan nyaman)1. 

Mode : cara, ragam yang terbaru, pada suatu waktu tertentu (tentang pakaian, rambut, 

corak hiasan, dan sebagainya)2

Busana : berasal dari kata bhusana (Sanksekerta), hiasan tubuh agar lebih menarik, 

pakaian lengkap yang indah-indah, perhiasan)3

Surakarta : suatu Kotamadya Dati II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan berada 

pada wilayah aliran sungai Bengawan Solo. Kota ini merupakan kota besar 

nomor 2 di Jawa Tengah setelah Semarang yang berjarak + 100 kilometer ke 

arah Tenggara.

Promosi : perkenalan (dalam rangka memajukan usaha dagang dan sebagainya); 

merupakan kegiatan memperkenalkan produk mode busana beserta 

perlengkapannya yang merupakan hasil kreasi para perancang yang bertujuan 

untuk meningkatkan pemasaran produk melalui sarana pameran dan peragaan 

busana secara periodik.

Informasi : penerangan; keterangan; pemberitahuan; kabar atau berita (tentang) informasi 

busana dan mode. Dapat berupa kegiatan seminar, fasiitas perpustakaan, 

                                                
1 Mohammad Ngajenan, Drs, Kamus Etimologi Bahasa Indonesia, Dahora Prize, Semarang, 1997
2 WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, PN Balai Pustaka
3 Ibid 1
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display, majalah, kliping foto, informasi perusahaan tekstil dan garmen, yang 

disajikan secara audio dan visual.

Pendidikan : perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) mendidik atau pemeliharaan (latihan-

latihan, dan sebagainya) badan, batin; berupa pendidikan setara D1 dan D3, 

kursus, latihan, tentang fashion/desain mode, modelling dan koreografi.

    

Maka judul di atas memiliki pengertian yaitu suatu wadah fisik yang mempertemukan berbagai 

kalangan yang bergerak di bidang mode dan mampu melayani kebutuhan masyarakat akan 

segala sesuatu yang berkaitan dengan mode, hasil rancangan busana beserta 

perlengkapannya, yang meliputi fasilitas akan kegiatan promosi, informasi dan pendidikan 

mode beserta fasilitas penunjang dan pelengkapnya yang memiliki lingkup skala pelayanan 

regional Surakarta dan sekitarnya, skala nasional dan internasional.
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1.3. Latar Belakang

1.3.1. Umum 

a. Busana merupakan Sarana bagi Ekspresi Diri Seseorang

Sebagai salah satu kebutuhan paling mendasar manusia, busana tidak lagi hanya 

menjadi kebutuhan dasar manusia melainkan telah menjadi simbol yang mempresentasikan 

kedudukan seseorang dalam hierarki masyarakat.

Dalam era masyarakat industri, keadaan sosial ekonomi seseorang akan dapat terlihat 

dari cara orang tersebut berpakaian, namun bukan pada tingkat hierarki, sehingga mode 

busana bukan lagi merupakan hak istimewa bagi golongan ‘atas’. Kini mode busana 

memungkinkan seseorang mempergunakan kesanggupan berekspresi diri agar dengan 

demikian dapat mencocokkan dirinya pada golongan masyarakat tertentu dimana orang 

tersebut patut dan ingin digolongkan)4.

Busana dapat mencerminkan kepribadian pemakainya. Oleh karena itu busana 

merupakan salah satu alat ekspresi diri. Selain alat pengekspresian diri seseorang, busana 

dapat pula dipakai sebagai alat untuk menunjukkan eksistensi seseorang secara sosial 

ekonomi. 

b. Industri Busana Nasional Merupakan Komoditi Potensial untuk Dikembangkan .

Dalam industri pakaian yang sudah memasuki tahap pekaian sebagai mode (fashion) 

seperti negara-negara maju, bahkan dalam setahun ditawarkan dua kali informasi mode 

terbaru. Masyarakat jadinya seperti dijejali informasi dan bujukan untuk terus membelanjakan 

uangnya agar selalu mengikuti mode.

Suka tidak suka, mode telah menjadi sebuah industri yang luar biasa besar di dunia. 

Indonesia sendiri yang sedang mencoba memasuki industri mode, dalam beberapa tahun 

terakhir ini diserbu oleh desainer-desainer kelas dunia dengan membuka ‘butik” (toko yang 

menjual pakaian jadi dengan segala kelengkapannya), yang menawarkan produk-produk 

bergengsi mereka. Ini dikarenakan Indonesia dinilai memiliki potensi sebagai tempat 

memasarkan karya mereka. Produk-produk yang ditawarkan ini tidak menawarkan nilai yang 

murah, yang mengerti akan hal ini adalah mereka yang memiliki apresisasi yang tinggi 

terhadap mode dan seni pada umumnya,dengan ini berarti penilaian apresiasi masyarakat 

Indonesia pada pusat-pusat mode sudah dianggap baik.  

                                                
4 Charlotte, Ph. D, Fair Child Dictionary of Fashion, Fair Child Publication, New York.
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Mode adalah industri yang sangat ketat persaingannya, sehingga pelakunya berlomba-

lomba menyebarkan informasi untuk menarik pembeli sebanyak-banyaknya. Bila sampai 

pertengahan abad ini mode masih didiktekan dari atas yaitu oleh para perancang melalui 

sekelompok elite kaum kaya, bangsawan atau selebriti, sekarang massa yang menentukan.

Fakta yang tidak dapat dibantah adalah kemakmuran suatu masyarakat akan 

mempengaruhi pandangannya terhadap mode. Masyarakat yang ekonominya membaik, akan 

mempunyai kelebihan uang dan akan mulai membelanjakannya untuk barang-barang yang 

tidak termasuk kategori kebutuhan primer ataupun sekunder. Pakaian sebagai produk mode 

memang bukan kebutuhan primer, terutama untuk masyarakat luas di negara yang sedang 

berkembang seperti Indonesia.

Kehadiran produk-produk mancanegara yang sudah dikelola secara industrial mau 

tidak mau menjadi saingan mode Indonesia yang umumnya masih bersifat rumahan (home 

industry). Jika mau seimbang, mode Indonesia perlu meningkatkan pengelolaannya dengan 

pelaku-pelaku terkait secara profesional, yang mau tidak mau skalanya menjadi sebuah 

industri. Berkaitan dengan hal tersebut, Alan Koh Tiong Jin, pendiri dan kini penasehat  Society 

of Designing Arts (Fashion) Singapura, melihat pentingnya kerjasama antara desainer dengan 

industri tekstil dan garmen untuk membentuk sebuah industri mode )5. Konsep tersebutlah 

yang dibentuk oleh Singapura yaitu dengan menjadikannya sebagai pusat mode.

Industri tekstil (bahan pakaian) Indonesia sebagai pendukung industri mode 

merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Posisi Indonesia sebagai negara pengekspor 

tekstil ke-14 terbesar di dunia dengan nilai ekspor 7,3 milyar dollar AS dari total pasar dunia 

yang sebesar 250 milyar dollar AS )6.

“Sebagai sektor yang masih menduduki peringkat pertama dalam memperoleh devisa dengan 
nilai 7,16 milyar dollar AS pada tahun 1999, atau memberikan kontribusi 18,41 persen terhadap ekspor 
non-migas, menurut Subagyo, ekspor tekstil harus didorong terus pada tahun-tahun mendatang. 
Dengan proyeksi pada tahun 2000 dapat dicapai ekspor 8 milyar dollar AS, sektor industri tekstil itu 
tidak lain harus mampu bersaing dengan sektor sejenis dari negara-negara pesaing dan mampu 
merebut pasar. “Potensi pasar dunia sangat besar terutama untuk jenis pakaian jadi, yaitu sekitar 80 
persen, dan Indonesia yang selama ini 43 persen ekspor tekstilnya berupa pakaian jadi harus mampu 
merebut potensi-potensi itu,” hal ini dikemukakan Direktur Industri Tekstil Subagyo A. TirtoHadisoerjo. 
(http:www.kompas.com, kamis, 28 september 2000, Industri Tekstil Didorong Beraliansi Agar Ekspor 
Meningkat).      

Melihat perkembangan industri tekstil di atas, agaknya kita dapat berharap banyak, 

apalagi kesadaran dan kebutuhan akan mode relatif tetap meningkat walaupun Indonesia 
                                                
5 http://www.kompas.com/, Minggu, 11 Oktober 1999, Indonesia dan Pasar Asean.
6 http://www.kompas.com/ Minggu, 3 Mei 1998, Semua Bermula Dari Serat.
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dilanda krisis ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari tetap banyaknya frekuensi pergelaran dan 

peragaan busana, media massa yang memberi tempat khusus untuk mengulas perkembangan 

mode, semakin banyaknya penyelenggara berbagai sekolah dan kursus mode, toko serba ada 

yang menjual berbagai jenis pakaian jadi, juga berbagi hotel berbintang yang secara rutin 

menyelenggarakan acara yang berkaitan dengan mode.

c. Peragaan Busana Merupakan Cara yang Paling Efektif dalam Promosi dan Pemasaran 

Produk Mode

Promosi yang berupa fashion show/peragaan busana yang biasanya diadakan di 

hotel-hotel ataupun gedung-gedung pertemuan seperti yang banyak diadakan sampai 

sekarang ini dinilai kurang efektif selain memakan biaya yang besar, mengingat sewa tempat di 

hotel berbintang lengkap dengan sajian hidangan makan dan minum, honor model dan 

koordinator beserta hal-hal lainnya menjadikan biaya pergelaran peragaan busana menjadi 

amat mahal, peragaan busana juga akan terasa kurang menguntungkan bila tidak didukung 

sarana yang memadai yang dirancang secara khusus (untuk peragaan busana dan kecantikan) 

serta tidak adanya tindak lanjut dari show tersebut (misalnya dilanjutkan dengan acara 

konsultasi maupun kesempatan untuk berbelanja/memesan langsung sesuai ukuran calon 

pemakai). 

Padahal dapat dikatakan bahwa dalam sebuah pusat mode, kegiatan utama adalah 

berupa peragaan mode (fashion show), dimana hadir para wartawan mode, pengamat mode, 

buyers (istilah di bidang mode untuk para utusan perusahaan eceran yang bertugas untuk 

membeli), dan para pecinta mode, yang akan menerima informasi mengenai rancangan 

terbaru desainer yang bersangkutan. Biasanya peragaan ini didahului dengan acara makan-

makan, dan diakhiri dengan transaksi (jual beli), produk-produk yang diperagakan.

d. Perancang Lokal Memerlukan Kesempatan untuk Mengembangkan Potensi

Fashion adalah industri. Sedikitnya, ada tiga pihak yang terkait sampai sebuah baju 

melekat di badan konsumen. Pertama, pabrik sebagai pembuat bahan baku. Lalu desainer 

yang membuat sehelai kain menjadi baju. Dan ketiga, pihak yang memasarkannya hingga ke 

tangan konsumen.

Kurangnya sarana sebagai wadah informasi maupun kesempatan untuk berpromosi 

(untuk selanjutnya dipasarkan) bagi perancang lokal/daerah, mengakibatkan kurang 
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menonjolnya eksistensi mereka dibandingkan rekan-rekan mereka sesama perancang di 

ibukota. Padahal dari segi kreativitas, para perancang lokal tidak kalah dari mereka yang di 

ibukota. Dalam hal ini media massa memegang peranan penting untuk mengangkat harkat 

perancang daerah dengan dimuatnya karya-karya perancang daerah terutama di Surakarta.

Farah Angsana, perancang Indonesia kelahiran Medan yang telah mencatatkan nama 

sebagai perancang Indonesia yang pertama kali menggelar busana dengan namanya sendiri di 

pekan mode Paris 7.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengangkat eksistensi 

perancang daerah diperlukan suatu wadah yang tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat 

penjualan busana saja, melainkan juga diperlukan kegiatan pendukung untuk lebih 

‘memperkenalkan’ karya para perancang busana ini yang dikemas dalam berbagai kegiatan 

informasi dan promosi seperti peragaan busana misalnya. Maka wadah Graha Mode Busana di 

Surakarta diperlukan sebagai wadah untuk mengembangkan potensi perancang lokal 

Surakarta untuk dapat lebih mengukuhkan dan mengembangkan kreativitasnya di dunia mode 

lokal maupun nasional bahkan internasional.     

e. Banyak Dibutuhkannya Tenaga Profesional dalam Dunia Mode, maka Pengadaan 

Pendidikan di Bidang Fashion yang lebih Komprehensif Mutlak Diadakan

“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, Di Balik Ayun Lngkah Seorang Model).

Dengan adanya alasan itulah sekolah mode diperlukan oleh dunia mode. Sekolah 

mode dianggap sebagai jembatan yang bisa menghubungkan desainer dengan kata lain 

sekolah mode diharapkan melahirkan desainer yang menguasai 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 atau 

setingkat akademi, maka dalam waktu satu-dua tahun ke depan perguruan tingi negeri juga 

menjajaki kemungkinan membuka jurusan mode)8.

Tujuan pendidikan mode adalah mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang mode. Hasil 

didikan dari pendidikan ini, dapat menjadi tenaga pendidik di bidang mode, seorang 

wiraswastawan, dan bila berbakat bisa menjadi seorang desainer, konsultan mode, stylist, 

                                                
7 http://www.Kompas.com, Senin 28 Juli 2003, Di Balik Ayun Lngkah Seorang Model
8 http://www.Kompas.com, minggu 17 januari 1999, Bersiap Memnghadapi Datangnya Pesaing
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editor mode dari suatu penerbitan, seorang peninjau hasil industri pakaian jadi, buyer dari 

perusahaan garmen (pakaian jadi) dan lain-lain. Dengan kata lain, menghasilkan orang-orang 

yang memiliki disiplin ilmu dan dapat mandiri, serta dapat menularkan ilmunya tersebut di 

tengah masyarakat luas.

f. Perlunya Keberadaan suatu Pusat Dokumentasi dan Informasi Mode

Keberadaan suatu pusat informasi mode diharapkan akan mampu menjembatani 

kebutuhan para pelaku mode Indonesia yang butuh akan pengenalan dan pengetahuan 

terhadap informasi mode baik nasional maupun internasional dengan industri tekstil dan 

garmen. Selain itu, suatu pusat informasi mode hendaknya dilengkapi dengan menyediakan 

informasi mulai dari tekstil tradisional hingga tekstil yang dibuat dengan teknologi baru yang 

ada di Indonesia. Perpustakaan yang buku-bukunya meliputi informasi tentang antara lain 

styling, desain grafis dan pemasaran, diusahakan untuk terus bertambah, dilengkapi dengan 

fasilitas internet yang bisa dipakai mengakses data terbaru tentang industri mode dari pusat-

pusat mode. 

g. Kebutuhan akan Keberadaan Wadah yang Mampu Menampung Berbagai Kegiatan Para 

Pelaku di dunia Fashion

Melihat fenomena-fenomena di atas, maka tuntutan akan keberadaan sebuah pusat 

informasi, promosi, dan pendidikan serta jasa konsultasi akan mode dan busana yang 

sekaligus menjadi suatu tempat “one stop shopping’ bagi pemasaran segala kebutuhan mode 

dan busana masyarakat menjadi suatu yang mutlak.

Kekurangan-kekurangan yang saling berkaitan dari kegiatan di bidang promosi, 

informasi, pendidikan, serta konsultasi mode yang ada dan sudah berjalan pada saat ini 

membutuhkan berbagai perbaikan dan koordinasi secara menyeluruh. Mengingat kondisi antar 

kegiatan tersebut saling mendukung arat satu sama lainnya, maka timbulnya gagasan untuk 

mengkoordinasikannya menjadi satu dalam wadah pusat kegiatan mode dirasakan perlu, yakni 

sebagai “one stop service for fashion-related business”, yang dapat memberi citra dan 

kebanggaan pada tiap asosiasi/perusahaan fashion dan pada masyarakat Indonesia pada 

umumnya.
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1.3.2. Khusus

a. Potensi Surakarta sebagai Lokasi Graha Mode dan Busana

Kota Surakarta merupakan pusat pembangunan propinsi Jawa Tengah sebagai sub 

pusat pembangunan yang perkembangannya sejajar dengan kota Semarang ataupun kota-

kota besar lainnya di pulau Jawa. Saat ini penduduk kota Surakarta mencapai 405.000 jiwa, 

dan diperkirakan tahun 2005 mencapai 750.000 jiwa. Dengan penduduk sebesar itu, berarti 

perkembangan kota Surakarta sudah menyamai kota-kota besar dan sedang berkembang 

menuju kota metropolitan. Sebagaimana kota yang mapan di Indonesia, kota Surakarta sudah 

mempunyai fungsi sebagai kota perdagangan, industri, pendidikan, pariwisata dan 

pemerintahan. 

Kota Surakarta mempunyai potensi yang besar untuk mengembangkan produk mode. 

Industri tekstil dan sandang yang ada di Surakarta sudah cukup banyak dan ditunjang dengan 

adanya industri batik yang terkenal baik didalam maupun luar negeri. Potensi yang besar 

tersebut harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai, yang bisa memajukan industri busana 

dan mode di Surakarta.

Selain itu Surakarta memiliki pasar Klewer dimana didalamnya terdapat berbagai jenis 
busana batik dan busana muslim. "Ini termasuk barang baru, sehingga banyak orang 
membelinya," ujar Bu Nur pemilik kios Podo Mulyo. Salah seorang penjaga toko busana 
muslim yang lain menyebutkan, model Abaya Payet disukai karena hiasannya bagus warna-
warni. "Biasanya yang membeli ibu-ibu muda atau gadis-gadis," tuturnya. Pembelian busana 
muslim di Pasar Klewer pada masa liburan baru lalu relatif ramai. Pembelinya tidak hanya dari 
Solo, tak sedikit yang datang dari luar kota. Sementara itu, toko busana muslim Kilat di 
Nonongan yang tak pernah sepi pembeli, minggu-minggu ini banyak didatangi calon haji. 
"Mereka membeli pakaian ihram untuk berhaji," kata Kilat Sutrisno, pemilik toko. Pakaian ihram 
dijual dengan harga Rp 30.000 - Rp 200.000. "Yang paling laku harga Rp 100.000," tutur dia. 
Pakaian ihram banyak dibeli, karena saat ini banyak calon haji yang bermanasik haji.Pakaian 
ihram tersebut dikirim dari Jakarta dan Surabaya. Yang paling banyak disukai adalah yang 
terbuat dari bahan katun, karena mudah menyerap keringat. Di Solo, ungkap Kilat, persaingan 
dagang busana muslim belum begitu keras sehingga omzet penjualan rata-rata pedagang 
masih cukup tinggi )9.

Batik identik dengan pakaian tradisional atau pakaian resmi. Oleh karena itu, peminat 

pakaian batik lebih banyak orang dewasa. Para remaja kurang menyukai pakaian-pakaian 

batik. 

"Kami ingin membuat regenerasi pelanggan yang datang ke Danar Hadi. Pelanggan 
setia kami ternyata sudah semakin berumur. Untuk itu kami mencoba menawarkan 
koleksi yang tidak terlalu klasik, lebih mengikuti mode, tetapi tetap berdasarkan 

                                                
9

Harian Umum Suara Merdeka, Selasa 12 Agustus 2003, Busana Muslim Abaya Payet Diminati
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ragam hias dan teknik batik," kata Diana Hariyadi (Direktur Operasi Danar Hadi). 
Untuk koleksi ini, motif batik dibuat dengan teknik batik cap dan batik cap yang 
dikombinasi dengan tulis.
"Kami masih tetap menyediakan batik-batik dengan motif klasik. Jadi, kami tetap 
dengan inti produk Danar Hadi, hanya jenisnya kami perluas dengan batik-batik yang 
lebih mengikuti mode," tambah Diana)9.

Memang pada kenyataannya sebagian besar masyarakat modern selalu menghindari 

hal-hal yang berbau tradisional. Mereka takut dianggap ketinggalan jaman atau dibilang tidak 

gaul. Apalagi di bidang fashion hal itu sangatlah sensitif, mereka ingin selalu dibilang trendi, 

selalu mengikuti kemajuan jaman. Oleh karena itu diperlukan suatu cara agar mereka 

(terutama masyarakat kota Surakarta) juga bisa menyukai batik, yaitu dengan cara 

menghilangkan image masyarakat bahwa batik tidak hanya untuk pakaian tradisional yang 

hanya pantas untuk orang tua tetapi bisa juga dibuat modis, yang bisa dipakai untuk remaja. 

Perkembangan mode saat ini sudah banyak yang memadukan kain-kain tradisional dengan 

desain modern sehingga terlihat perpaduan yang unik dan menarik. Begitu juga dengan kain 

batik, sudah banyak rancangan-rancangan modern yang menggunakan kain batik. Batik bukan 

lagi menjadi mode pakaian tradisional yang hanya diminati oleh para orang tua, tetapi batik 

sudah menjadi trend mode saat ini. Banyak diantaranya yang menggabungkan motif batik 

dengan motif modern sehingga tercipta suatu desain yang eksklusif yang disukai oleh semua 

kalangan. Begitu juga dengan masyarakat kota Surakarta yang kehidupannya sudah modern 

ini selalu ingin mengikuti trend yang berkembang.

Seperti di kota-kota besar di Indonesia, kebutuhan fashion di Kota Surakarta ini juga 

mengalami kemajuan. Gaya hidup masyarakatnya sudah hampir menyerupai kota 

metropolitan. Meode atau fashion merupakan kebutuhan pokok mereka terutama golongan 

ekonomi kuat. Mereka tidak hanya sekesar membeli pakaian tetapi juga mulai mengikuti trend 

pakaian saat ini. Hal ini terlihat dari ramainya pusat perbelanjaan yang memasarkan produk 

fashion. 

Minat untuk selalu mengikuti mode atau tren sudah besar bagi masyarakat kota 

Surakarta terutama bagi para wanita. Mereka rela meluangkan waktu berjam-jam hanya untuk 

terlihat lebih menarik penampilannya. Fasilitas-fasilitas di bidang fashion seperti pusat 

perbelanjaaan, salon kecantikan, pusat kebugaran, selalu banyak diminati oleh masyarakat. 

Hal ini membuktikan minat masyarakat Surakarta akan fashion sangatlah besar. 

                                                
10 http://www.Kompas.com, Minggu 19 oktober 2003, Danar Hadi Mengubah Citra
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b. Keadaan Fasilitas Mode Busana di Surakarta

Namun semua itu tidak didukung oleh fasilitas yang memadai, fasilitas yang ada 

kurang memberikan pilihan produk mode. Produk-produk yang dipasarkan sangatlah terbatas 

dan ketinggalan bila dibandingkan dengan kota Jakarta atau Bandung. Tren yang sedang 

bekembang selalu terlambat sampai di kota Surakarta sehingga banyak produk-produk mode 

yang dipasarakan terbilang ketinggalan jaman. Banyak masyarakat kota Surakarta khususnya 

bagi yang selalu mengikuti perkembangan mode, terpaksa pergi ke luar kota seperti Jakarta, 

Bandung hanya untuk berbelanja keperluan fashion. Mereka tidak menemukan tren-tren yang 

sedang berkembang di kota Surakarta, semua itu disebabkan kurangnya informasi dan 

promosi di bidang mode serta tidak adanya wadah yang menampung kegiatan tersebut.

Promosi-promosi yang sering dilakukan di Surakarta, misalnya adanya peragaan 

busana atau seminar tentang fashion biasanya diselenggarakan di hotel-hotel berbintang yang 

hanya dihadiri kalangan tertentu saja. Sedangkan untuk mengenalkan fashion pada 

masyarakat luas diperlukan sarana informasi dan promosi yang dapat diterima semua 

kalangan.

Untuk para perancang mode di Surakarta sebenarnya sudah mempunyai potensi yang 

besar untuk bisa tampil. Kualitas rancangan-rancangan busana dari para perancang ini sudah 

bisa dibilang berkelas. Tetapi jumlah perancang di Surakarta ini masih sangat terbatas dan

tidak didukung fasilitas yang ada dan promosi. Perancang busana di Surakarta seperti Solo 

Bagio, Djongko Raharjo, Djoko Widiarto, Tuti, merupakan perancang senior, selain itu ada juga 

perancang muda yaitu Endi Ariesta, Alan, Eko, Hendrik dan Rori. Mereka merancang busana 

di studionya sendiri yang kebanyakan menyatu dengan rumah mereka. Sebagian ada yang 

memiliki butik, dan sebagian lagi hanya menyediakan ruang pamer di rumahnya.

Dari fasilitas di bidang mode seperti pusat perbelanjaan atau butik yang ada di 

Surakarta, belum ada yang menyediakan busana serta perlengkapannya secara lengkap 

dengan pernak-perniknya. Untuk kalangan atas, yang memiliki selera tinggi terhadap 

perlengkapan busana seperti assesories dan millineries, merasa kurang terpenuhi 

kebutuhannya di Surakarta sehingga mereka membelinya di Jakarta atau kota besar lainnya. 

Butik-butik sudah banyak terdapat di kota Surakarta, kebanyakan terletak di dekat 

sentra penjualan kain batik yaitu Pasar Klewer seperti butik Batik Danar Hadi, Batik Keris, dan 

butik-butik yang lebih kecil seperti Monsa, Ginza, Catleya, Al Fath, Orog dan lain-lain. Mereka 
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menjual pakaian jadi dengan berbagai model dan tema tersendiri serta penataannya masing-

masing.   

Demikian pula di jurusan tata busana, mata pelajaran produktif terdiri dari pembukuan, 
usaha busana, gambar estetika dan gambar bentuk, pemilihan bahan tekstil, sketsa mode, 
pembuatan pola dasar, menjahit, pemecahan pola dasar, paket keahlian juga lebih menonjol. 
Di beberapa kelas lain, para murid jurusan tata busana tampak tengah mengerjakan gambar 
desain pakaian, membuat pola-pola pakaian, menjahit dan memilih bahan. Salah seorang 
instruktur dari kalangan industri yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia 
(Iwapi) Solo, mengungkapkan, hasil karya para murid SMK itu ternyata sudah laku di pasaran. 
Dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri para murid sekaligus memberikan rasa tanggung 
jawab, para murid itu berpraktik mengerjakan pembuatan pakaian order beberapa industri 
garmen. "Jahitan anak-anak itu tidak kalah dengan penjahit profesional. Keterampilan itu 
mereka peroleh dari bangku sekolah dan setelah lulus mereka pada umumnya bukan hanya 
siap bekerja tetapi layak menjadi pengusaha penjahitan," ujar salah seorang instruktur yang 
menolak disebut namanya )11.

Sarana pendidikan yang mengkhususkan di bidang mode busana merupakan  salah 

satu pendidikan pilihan bagi masyarakat dan juga sebagai pendidikan lanjutan dari siswa 

sekolah kejuruan di bidang busana. Hal ini akan melahirkan ahli-ahli di bidang mode busana 

yang akan mendukung berkembangnya industri dan perdagangan tekstil dan garmen pada 

umumnya serta menciptakan masyarakat yang lebih maju di bidang mode busana di Surakarta 

pada khususnya.

Acara-acara promosi dan informasi tentang karya-karya perancang lokal memang 

jarang diadakan sehingga kreativitas mereka kurang berkembang. Acara-acara peragaan 

busana kebanyakan dilakukan di hotel, belum ada tempat khusus yang digunakan untuk 

tempat peragaan busana. Disamping itu kurang adanya tenaga-tenaga ahli di bidang mode 

juga menyebabkan perkembangan fashion di Surakarta menjadi terbatas. Hal itu disebabkan 

karena kurangnya sarana pendidikan fashion yang dapat melahirkan tenaga-tenaga 

profesional di bidang mode. Kursus-kursus atau sekolah modelling yang ada di Surakarta 

seperti Studio Model yang melakukan kegiatannya di Gedung Sadio PTPN Rasitania, John 

Robert Power di Jl. Slamet Riyadi, ABG Model dan Shillouette di Kompleks Ruko Beteng.

c. Kebutuhan akan Fasilitas Kegiatan Mode Busana di Surakarta

Melihat adanya potensi dan minat masyarakat di bidang mode, maka perlu adanya 

suatu wadah yang dapat menampung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan mode baik 

                                                
11 pikiran rakyat.com, Selasa 29 april 2003, SMK, Memang Seharusnya Menyiapkan Lulusan Siap Kerja
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dalam hal promosi, informasi, pemasaran, pendidikan dan konsultasi serta kegiatan 

penunjangnya. Untuk itu perlu dibuat suatu tempat yang menjadi ‘one stop service’, yaitu 

Graha Mode Busana di Surakarta.

Untuk menunjang keberadaan Graha Mode Busana di Surakarta ini, perlu adanya 

penampilan bangunan yang mampu menarik pengunjung. Tampilan bangunan untuk Graha 

Mode Busana di Surakarta ini, diharapkan mampu mencerminkan kegiatan yang ada di 

dalamnya. Fungsi dari bangunan adalah untuk mewadahi kegiatan promosi, informasi, serta 

pendidikan, dimana kegiatan ini saling berhubungan erat sehingga lebih memperlancar dan 

meningkatkan kualitas serta kuantitas industri mode di Surakarta agar dunia mode di Surakarta 

tidak ketinggalan dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya.

1.4. Permasalahan

1.4.1. Permasalahan Umum

Bagaimana merencanakan dan merancang Graha Mode Busana di Surakarta untuk 

mewadahi Kegiatan Promosi, Informasi dan Pendidikan Mode di Surakarta.

1.4.2. Permasalahan Khusus

Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan dalam pengolahan tata ruang, 

sirkulasi serta tampilan bangunan dalam kaitannya dengan kegiatan Graha Mode Busana yaitu 

Kegiatan Promosi, Informasi dan Pendidikan Mode yang diharapkan mampu mencerminkan 

kegiatan yang ada di dalamnya.

1.5. Persoalan

a. Bagaimana menentukan lokasi dan site yang strategis dan sesuai untuk mendukung 

keberadaan Graha Mode Busana di Surakarta.

b. Bagaimana menentukan pola sirkulasi yang terjadi baik sirkulasi pengunjung 

maupun  pengelola di dalam dan luar bangunan zone berkaitan dengan kegiatan 

yang diwadahi yaitu kegiatan Promosi, Informasi dan Pendidikan Mode.

c. Bagaimana menentukan pola tata massa bangunan terhadap site, bentuk gubahan 

massa dan penampilan bangunan yang mencerminkan karakter mode dengan 

mempertimbangkan arsitektur bangunan yang ada di Surakarta sekaligus menjadi 

daya tarik terhadap pengunjung.
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1.6. Tujuan dan Sasaran

1.6.1. Tujuan

Memperoleh konsep perencanaan dan perancangan Graha Mode Busana yang dapat 

mengakomodasi kebutuhan regional masyarakat Surakarta dan sekitarnya khususnya 

dan nasional/internasional pada umumnya di bidang mode busana.

1.6.2. Sasaran 

a. Memperoleh site yang tepat dan mendukung peletakan bangunan dalam lokasi 

terpilih untuk memperoleh nilai ekspose tinggi pada bangunan sebagai point of 

interest kawasan.

b. Memperoleh jenis kegiatan dan kebutuhan ruang untuk menentukan program ruang 

dan sistem zonifikasi dalam kaitannya dengan sirkulasi bangunan.

c. Memperoleh penampilan bangunan yang kreatif mencerminkan karakter mode, 

sekaligus menjadi daya tarik terhadap pengunjung.

1.7. Batasan dan Lingkup Pembahasan

1.7.1. Batasan

Persoalan yang diangkat meliputi perencanaan fisik bangunan dengan mengabaikan 

perhitungan finansial. 

1.7.2. Lingkup Pembahasan

a. Lingkup pembahasan ditekankan hanya pada lingkup arsitektural yang melandasi 

faktor-faktor perancangan fisik bangunan. Sedangkan disiplin ilmu lain dipakai 

sebagai penunjang serta tidak dibahas mendalam kecuali jika dianggap perlu.

b. Pembahasan dilakukan berdasarkan analisa data dan bersumber pada hasil 

survey, peraturan-peraturan Pemerintah Kota Surakarta, standar-standar dalam 

desain dan studi literatur.

1.8. Metode Perencanaan dan Perancangan

1.8.1. Jenis Data

a. Data Primer

Data-data yang didapat secara langsung melalui survey lapangan dan hasil 

wawancara dengan pihak terkait.
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a) Kondisi fisik kawasan kota Surakarta sebagai peletakan site meliputi topografi 

dan letak geografis.

b) Kondisi non fisik kawasan Surakarta meliputi kondisi perekonomian dan sosial 

budaya.

c) Fasilitas sosial dan umum di Surakarta.

d) Data kependudukan yang meliputi jumlah penduduk, usia, jenis kelamin dan 

pekerjaan.

e) Peraturan Pemerintah Kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari studi literatur yang berhubungan dengan pembuatan 

konsep bangunan Graha Mode Busana. Misalnya data standar pengukuran dan 

persyaratan ruang. 

c. Data Tersier 

Data pendukung lain yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan 

Graha Mode Busana di Surakarta sebagai bahan pertimbangan. Yang didapat dari 

hasil survey langsung maupun studi literatur.

1.8.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

a. Survey langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan di Kota Surakarta 

untuk menentukan lokasi dan site.

b. Wawancara dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Graha Mode Busana di 

Surakarta.

c. Studi literatur untuk memperoleh data dan berbagai informasi yang berkaitan 

dengan permasalahan dan persoalan.

1.8.3. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan dilakukan dengan analisa data menggunakan metode 

deskriptif yaitu melalui penguraian data-data yang disertai dengan gambar sebagai 

media berdasar pada toeri normatif yang ada. Analisa data dilakukan melalui beberapa 

tahap yang meliputi :

a. Tahap pengungkapan masalah berdasar data-data yang tersedia.

b. Tahap pemecahan masalah melalui analisa data disertai penguraian dengan 

media gambar.
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c. Tahap kesimpulan atau output data yang merupakan hasil pembahasan dan

konsep akhir perencanaan dan perancangan bangunan. 

1.9. Sistematika Pembahasan

Tahap I : Pendahuluan

Menguraikan pengertian judul, latar belakang, permasalahan dan persoalan, 

tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup pembahasan, metode dan 

sistematika pembahasan yang digunakan dalam perencanaan dan 

perancangan Graha Mode Busana di Surakarta.

Tahap II : Tinjauan Kota Surakarta 

Menguraikan tinjauan Kotamadya Surakarta dan keberadaan wadah-wadah 

kegiatan yang berkaitan dengan mode busana di Kota Surakarta.

Tahap III : Tinjauan Pustaka tentang Graha Mode Busana

Membahas tinjauan pustaka tentang Graha Mode Busana yang meliputi 

sejarah perkembangan, karakteristik, fasilitas dan spesifikasi yang ada pada 

Graha Mode Busana, studi komparasi dengan Graha Mode Busana yang 

ada dan tinjauan bangunan sudut serta tampilan arsitektur posmodern.

Tahap IV : Graha Mode Busana di Surakarta

Mengemukakan maksud, fungsi, tujuan dan keberadaan serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi Graha Mode Busana sesuai dengan permasalahan 

dan persoalan yang ada.

Tahap V : Analisa Pendekatan Konsep Perencanaan dan Perancangan Graha Mode 

Busana di Surakarta

Analisa yang mencakup segala aspek yang nantinya merupakan pedoman 

untuk merencanakan dan merancang bentuk fisik Graha Mode Busana di 

Surakarta yang meliputi analisa ruang, lokasi dan site, pencapaian, 

orientasi, gubahan massa, tampilan bangunan serta sistem struktur dan 

utilitas bangunan. 

Tahap VI : Konsep Perencanaan dan Perancangan Graha Mode Busana di Surakarta

Berisi hasil dari pembahasan analisa pendekatan konsep. Digunakan 

sebagai dasar perancangan desain fisik Graha Mode Busana di Surakarta.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG GRAHA MODE BUSANA

2.1. Pengertian Mode, Busana dan Dunia Mode

Mode adalah cara, ragam yang terbaru, pada suatu waktu tertentu (tentang pakaian, 

rambut, corak hiasan, dan sebagainya )1. 

Sedang kata busana dipergunakan terutama dalam dunia mode yang menyangkut 

masalah keindahan, penampilan dan kecantikan seseorang.

Busana selalu berkaitan dengan mode, hal ini dikarenakan busana dalam 

penciptaannya tidak lepas dari masalah keindahan. Rancangan tersebut tidak akan berarti bagi 

kehidupan manusia apabila rancangan tersebut tidak diajukan menjadi sebuah benda yang 

berguna atau berfungsi bagi manusia.

Dunia mode adalah dunia yang selalu berubah-ubah, perubahan ini  mencakup 

beberapa aspek yang mempengaruhi, seperti aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan 

budaya yang merupakan suatu konsep total yang dapat diterjemahkan melalui suatu 

rancangan, sehingga terjadilah bentuk busana dan mode busana yang beraneka ragam.

2.2. Sejarah Perkembangan Busana

2.2.1. Di Dunia

Pakaian dikenal manusia sejak jaman dahulu sebagai usaha manusia untuk 

melindungi diri dari pengaruh iklim dan cuaca. Pada masa itu pakaian hanya sekedar sebagai 

penutup tubuh saja. Namun seiring dengan kemajuan peradaban, pakaian berkembang 

kegunaanya, tidak hanya sekedar sebagai penutup tubuh tetapi lebih merupakan sarana 

aktualisasi diri si pemakainya. Di sini pakaian dapat berfungsi untuk menunjukkan status sosial, 

ekonomi dan budaya pemakainya.

Pakaian berkembang sejalan dengan perkembangan kebudayaan manusia. Masing-

masing masa mempunyai gaya pakaian yang berbeda. Contohnya pada zaman Yunani. Ketika 

itu orang-orang menganut gaya pakaian yang sangat sederhana sampai akhirnya ditemukan 

peradaban Kreta. Sebuah kebudayaan baru muncul dan gaya pakaian dengan sendirinya 

                                                
1 WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, PN 
Balai Pustaka
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berkembang pesat mengikuti budaya yang baru tersebut. Kondisi ini juga berlaku pada masa-

masa sesudahnya, yaitu masa permulaan Eropa, masa Renaissance dan abad ke-16, abad ke-

17 dan abad-abad sesudahnya. Saat ini gaya pakaian sudah sangat beragam karena 

banyaknya ‘literature’ dalam sejarah perkembangan pakaian )2.  

Perkembangan alam dunia pakaian dipercepat dengan adanya kemajuan pesat di 

bidang teknologi dan sistem komunikasi. Pakaian tidak hanya sebagai suatu barang tetapi 

lebih kepada suatu komoditi. Pada abad ke-14 Paris sudah diakui sebagai pusat mode, lebih 

karena keunggulan mesin-mesin dan banyaknya saudagar/pedagang barang-barang modern. 

Pengusaha Perancis mempromosikan barang-barang mereka dengan mengirim boneka yang 

didandani dengan busana ke seluruh Eropa. Kebiasaan ini berlangsung hingga abad ke-19 )3. 

Cara promosi inilah yang selanjutnya dikembangkan oleh desainer mode dari berbagi rumah 

mode di seluruh dunia dengan mengadakan fashion show atau peragaan busana. Denngan 

cara-cara seperti itulah pakaian diperkenalkan kepada para pemakai di seluruh dunia. 

Secara singkat berikut diuraikan perkembangan busana/fashion menjadi beberapa 

tahap, sebagai berikut )4 :

1. Jaman Primitif

Jaman dahulu bangsa primitif yang hidup di gua-gua dan batu karang melukis dan 

merajah tubuhnya dan ini dianggap sebagai pakaian mereka. Kemudian dari bukti-bukti 

yang ditemukan, kebudayaan jenis manusia Cro-Magnon (8000-4000 SM) ini sudah 

lebih maju. Bangsa ini mempunyai rasa seni yang luar biasa, mereka sudah mengenal 

perkakas yang dibuat dari tulang, jarum kasar, warna-warna untuk bahan, akhirnya di 

bidang pakaian.

2. Jaman Neolithikum

Orang-orang di Asia, Afrika dan Eropa Barat berkembang pesat. Mereka sudah 

memakai pakaian dari kulit dan perhiasan serta mewariskan kebudayaan yang amat 

berharga diantaranya adalah seni menenun.

3. Jaman Mesir

Bangsa Mesir mempunyai peradaban paling tinggi. Kira-kira 3000 SM, bangsa Mesir 

sudah mengenal seni menenun dan alat-alat kecantikan. Kesenian tekstil berkembang 

                                                
2 Laver, James, Costume and Fashion, A Concise History, Thames Hudson Ltd, 1995
3 Grolier Electronic Publishing Inc, Fashion Design, 1993
4 idem 2
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sangat maju, kain linen yang amat indah masih dapat dilihat di museum. Pada jaman itu, 

pakaian menunjukkan kekayaan dan kedudukan seseorang.

4. Jaman Mesopotamia

Jaman Mesopotamia terkenal dengan kerajaan Babilonia Tua (2100-1750 SM), Assyria 

(885-607 SM) dan Babilonia Baru (612-538 SM). Pengaruh Mesopotamia pada mode 

pakaian selanjutnya (terutama dari peradaban Assyria) ditirunya mode pakaian mereka 

oleh Eropa yaitu berupa pakaian dari wol, jumbai-jumbai pada gaun, lengan dan ponco.

5. Jaman Bisantium 

Pengaruh kebudayaan Bisantium meluas ke seluruh kota penting di Italia, ke Eropa 

Barat, ke utara sampai ke Rusia dan ke selatan sampai Afrika Utara. Dari abad ke-5 

sampai abad ke 12 Bisantium menjadi pusat kebudayaan, termasuk di bidang mode. 

Pada masa itu garis pakaian menggunakan hiasan permata dan garis-garisnya 

sederhana, tetapi mempertahankan keagungan.

6. Jaman Pertengahan (abad 5-15 M)

Permulaan jaman ini adalah ketika Romawi mulai runtuh disebabkan oleh emas yang 

terus mengalir keluar dan ditukar dengan sutera dari Timur dan barang-barang mewah 

lainnya. Pada pertengahan abad 11 peradaban baru berkembang di Eropa. Mode 

Bisantium mempengaruhi pakaian Perancis dan di Inggris. Bermacam-macam bahan 

pakaian yang mahal diperkenalkan. Pada abad pertengahan akhir perdagangan tumbuh 

pesat dan menambah kekayaan, hal tersebut tercermin dari pakaian yang megah dan 

berlebihan. Perancis memegang pimpinan di bidang Mode. Pakaian kaum bangsawan 

dan pelengkapnya diberi sulaman. Perancis melarang orang-orang di bawah hulubalang 

raja memakai apapun yang dibuat dari emas, perak, sutera dan pakaian yang disulam. 

Dandanan rambut yang disebut Hennin menunjukkan tingkatan si pemakai. Makin tinggi 

dandanan rambut, makin tinggi pula kedudukan bangsawan tersebut. 

7. Jaman Renaissance

Renaissance yang berarti hidup kembali dimulai di akhir Abad Pertengahan hinga abad 

ke-17. di bidang mode, di Italia, Spanyol, Perancis dan Inggris masing-masing 

mempunyai corak tersendiri. Tetapi pada umumnya menunjukkan kemewahan yang 

berlebihan, dan tiap negara berusaha untuk saling mempengaruhi. Mode Italia 

cenderung lembut, mode Spanyol menunjukkan keagungan dan sifat lemah gemulai 
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sedang pakaian di Jerman menunjukkan corak khusus, yaitu guntingan-guntingan, 

bergembung dan penggunaan kulit sebagai bahan sandang. 

8. Abad 17-19

Selama tiga abad ini peranan Perancis di bidang mode besar sekali. Perhiasan yang 

berlebihan pada abad ke-16 berubah dan dalam merencanakan pakaian mereka lebih 

berhati-hati. Kualitas lebih diutamakan dalam semua pakaian daripada banyaknya 

jumlah perhiasan.

9. Jaman Modern

Di dalam pembabakan jaman, telah ditetapkan batas-batas antara konsep tradisional 

dan konsep modern yang dimulai kira-kira pada akhir abad 19. kejadian tersebut 

ditemukan juga pada desain pakaian modern. Hal ini tidak berarti bahwa desain modern 

tidak memperlihatkan pengaruh tradisional, karena seni tradisional sebenarnya kaya 

dalam daya cipta dan bervariasi dalam gaya yang banyak corak dan ragamnya sehingga 

banyak desainer pakaian yang menggali sumber inspirasi gaun tradisional untuk dibuat 

kreasi-kreasi baru.

Sumber : www.fashion.net

Sumber : www.fashion.net

Gambar  1. Desain gaun yang menggembung

Gambar  2. Gaun kreasi-kreasi baru
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Busana pada jaman modern lebih mengarah kepada kepraktisan. Pakaian olahraga 

berkembang pesat di Amerika, dan penonton menirunya untuk pakaian sehari-hari. 

Kebutuhan akan pakaian yang praktis bertujuan untuk dapat melakukan pekerjaan, 

olahraga dan kegiatan lain.

Pada permulaan abad ke-19, wanita mulai memakai pakaian katun untuk di rumah, sutra 

untuk musim semi dan wol untuk musim dingin. Penemuan bahan-bahan baru seperti 

rayon, membawa juga perubahan dalam mode pakaian. Saat ini rayon diproduksi dalam 

jumlah banyak. Hampir semua pakaian wanita dibuat dari bahan rayon karena murah 

harganya.

Demikianlah mode terus berkembang dari jaman ke jaman terus berganti tiada hentinya 

walaupun pada prinsipnya perubahan mode selalu berputar lagi mengulang desain lama 

dengan tambahan variasi yang baru.

2.2.2. Di Indonesia

Sejarah busana bangsa Indonesia dimulai dimana di jaman dahulu kala pakaian 

yang dipakai terdiri dari kulit pohon kayu. Dalam perkembangan selanjutnya, lembaran kulit 

kayu ini mulai dihias dengan motif-motif tertentu, seperti motif ‘pilin’ (bentuk huruf S).

Seiring dengan meningkatnya kebudayaan, mereka mulai mengenal alat tenun. Dan 

sejak itu mereka mulai memakai kain sarung hasil tenunan dengan motif kotak-kotak, lurik 

dan lainnya. Dan akhirnya kain sarung inipun berkembang menjadi kain songket untuk 

konsumsi golongan atas, dengan variasi pemakaian yang berkembang pula. 

Kain tenun hanya mampu memberikan motif-motif tertentu yang statis sifatnya. Kain-

kain ini dibentuk dalam bentuk kain sarung yang pemakaian serta pemeliharaannya lebih 

praktis. Tetapi secara jujur harus diakui bahwa kain tenun ini kurang luwes serta kurang 

kaya akan motif maupun cara pemakaiannya.

Sumber : Pattern and Design Making

Gambar  3. Motif bentuk huruf S
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Perkembangan selanjutnya adalah pemakaian kain bermotif batik yang dimulai sejak 

jaman Syailendra (750-850 SM). Sistem membatik dengan malam sudah ada sejak abad 

IV, di mana saat itu kerajaan Tarumanegara telah mengekspor indigo atau nila. Hal ini 

dibuktikan oleh prasasti-prasasti pada masa Tarumanegara, antara lain prasasti Ciarutan, 

Kebon Kopi, Tugu serta berita dari Fa Hien. Sejarah mencatat bahwa kebudayaan melaju 

pesat pada masa-masa kerajaan Jawa berkembang. Pada jaman Majapahit, kain panjang 

telah dipakai. Kain panjang motif batik dipakai terbatas oleh golongan atas, sedangkan 

masyarakat biasa menggunakan kain tenun serta lurik yang harganya mahal karena bagus 

serta halus, tetapi bahan tersebut biasanya hanya dikenakan oleh pengantin. 

Selama 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, wanita-wanita Belanda, 

menyesuaikan diri, dengan menciptakan pakaian kebaya sendiri dengan mengadaptasi 

kebaya Jawa. Kebaya tersebut juga dipakai oleh saudagar keturunan Tionghoa, yang 

kemudian lebih dikenal dengan kebaya encim. Kebaya encim ini, kemudian berkembang 

dalam pembuatannya. Kebaya encim tidak hanya diberi renda tempel, tetapi juga dibordir 

langsung sebelum berbentuk kebaya. Menurut Peter Sie, seorang perancang busana 

terkenal di tahun 50-an, kebaya encim ini merupakan suatu mata rantai terpenting dalam 

perkembangan mode Indonesia.

Setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1959 perkembangan mode cukup 

mendapat tempat di hati rakyat. Ini terlihat dengan sambutan khalayak ramai yang sangat 

luar biasa atas peragaan busana yang diselenggarakan oleh para istri-istri pejabat tinggi 

negara dalam rangka mengumpulkan dana bagi korban kecelakaan di Trenggalek. Saat itu 

peragaan busana masih merupakan event hiburan, bukan suatu bursa untuk membeli 

pakaian dan umumnya untuk malam dana.

Di tahun 1963-1964, peragaan busana sempat dilarang karena dianggap tidak 

sesuai dengan kepribadian nasional. Di tahun 1965, perkembangan mode sangat sulit 

keadaannya karena sama sekali tidak ada fasilitas, dan media massa yanng berminat 

terhadap mode. Baru di tahun 1968, peragaan busana mulai diperbolehkan lagi dan ini 

merupakan perkembangan mode yang menggembirakan.

Di tahun 1971 berdiri PAPMI (Perhimpunan Perancang Mode Indonesia) sebagai 

organisasi pertama di Indonesia yang menangani di bidang mode. PAPMI ini mengorbitkan 

perancang-perancang muda ketika itu. Ini sesuai dengan anjuran pemerintah DKI di tahun 

1969, yang menginginkan perancang-perancang busana Indonesia bergabung. Yang 
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ditugaskan oleh Gubernur DKI waktu itu adalah Kepala Dinas Perindustrian DKI Martono, 

untuk membentuk perhimpunan ini.

Sedangkan APPMI (Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia) dibentuk dan 

didirikan pada tanggal 22 Juli 1993 di Jakarta dengan saat itu diketuai Poppy Dharsono 

ditunjuk sebagai Ketua Umum. Hingga saat ini keanggotaan APPMI tersebar di beberapa 

Badan Pengurus Daerahnya antara lain di Jawa Barat, Yogyakarta, Lampung dan Jakarta 

sebagai pusat. Saat ini APPMI diketuai oleh Musa Widyatmojo.

Mode, sampai di awal dekade delapan puluhan masih dianggap sebagai sekedar 

hobi seseorang. Namun sekarang sudah dianggap sebagai bidang serius yang bisa 

menunjukkan cita rasa bangsa, sehingga ini semakin menciptakan arena mode di 

Indonesia ramai dengan apresisasi. Hal ini diindikasikan dengan menjamurnya lomba 

mode di mana-mana serta pekerjaan di bidang mode sudah tidak lagi dipandang  sebagai 

hobi saja, tetapi kedudukan para perancang mode telah amat dihargai sebagi profesi yang 

berarti, seperti juga profesi di bidang seni lainnya seperti arsitek, interior designer atau 

sutradara film.

Dengan pemberian penghargaan seperti Piala Aparel yang dimulai tahun 1986 

hingga sekarang di setiap tahunnya untuk diberikan kepada para perancang yang 

dianggap berkualitas. Hal ini lebih merangsang mereka yang memilih desain mode sebagai 

profesi untuk lebih bisa berkembang ke arah yang lebih berselera, yaitu untuk 

menghasilkan karya yang muncul dari hasil kerja yang berkonsep.

2.3. Tujuan dan Fungsi Busana (Disain Hiasan Busana dan Lenan, Wijiningsih, IKIP Jogja, 1982)

Tujuan dunia mode adalah mengupayakan serta mewujudkan penampilan 

seseorang secara optimal dalam aktualitas sosial budayanya.

Pakaian yang dipakai oleh manusia pada abad ke-20 ini beraneka ragam jenisnya di 

seluruh dunia. Pakaian ini sudah mengalami perubahan dari jaman ke jaman. 

Perkembangan pakaian berjalan bersama-sama dengan perkembangan sejarah pada 

umumnya. Setiap perubahan sejarah akan ditandai oleh ciri-ciri tertentu dalam 

perkembangan mode. Dari berbagai pendapat para ahli mengenai fungsi pakaian, maka 

dapat disimpulkan bahwa fungsi pakaian adalah sebagai berikut : 
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a. Sebagai pelindung tubuh  : dari tantangan alam, manusia berusaha melindungi diri 

dari panas, dingin serta gigitan serangga. Dari pandangan masyarakat manusia 

berusaha melindungi diri dengan berpakaian agar dipandang lebih beradab.

b. Sebagai alat komunikasi : adalah hubungan antara manusia dengan manusia, 

dengan melihat pakaian yang dikenakan seseorang dapat mengerti status sosial, 

jabatan, pekerjaan maupun lainnya.

c. Sebagai penambah keindahan dan keserasian : manusia sebagai makhluk sosial, 

maka manusia juga tergolong dalam kelompok makhluk seni yang juga 

memerlukan segi keindahannya. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai jenis 

mode pakaian yang dikenakan oleh seseorang yang merupakan ungkapan jiwa 

seninya.

2.4. Pengaruh Pakaian Terhadap Seseorang (Disain Hiasan Busana dan Lenan, Wijiningsih, IKIP 

Jogja, 1982)

Pakaian dapat menimbulkan kesan-kesan tertentu pada si pemakai, seperti lebih tua, 

kesan lebih muda, kesan lebih tinggi dan sebagainya. Begitu banyak hal yang harus 

diperhatikan dalam cara seseorang berpakaian, hal tersebut memang sangat penting 

diperhatikan sebab untuk mencapai keserasian dalam berfpakaian diperlukan cara-cara 

dan kriteria tertentu. Selain hal-hal tersebut di atas, pakaian dapat memberikan pengaruh-

pengaruh tertentu terhadap seseorang, adapun pengaruh pakaian terhadap seseorang 

dapat dikelompokkan sebagai berikut ;

a. Pengaruh terhadap jasmani : pakaian yang longgar menimbulkan kesan tubuh menjadi 

lebih besar dari yang sesungguhnya, serta melancarkan pernafasan.

b. Pengaruh terhadap rohani : pakaian yang pantas dapat dirasakan bahwa si pemakai 

telah melaksanakan salah satu perintah Tuhan untuk menutup aurat, sehingga dalam 

batin merasakan telah melaksanakan sebagian dari iman. 

c. Pengaruh terhadap umur : pemilihan pakaian yang disesuaikan dengan umur, baik 

mode, warna, motif, maupun jenis bahannya, akan mempengaruhi penampilan 

seseorang.

d. Pengaruh terhadap bentuk tubuh : dalam pemilihan pakaian perlu diperhatikan bentuk 

tubuh atau bentuk badan si pemakai, secara garis besar bentuk atau bentuk badan 

manusia diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu :
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1) Tipe Maskulin (dramatic), yaitu bersifat terbuka, kuat, menonjol, serta agresif, 

penuh percaya diri, gerakannya pelan tapi pasti dengan tulang-tulang yang besar 

dan tegap.

2) Tipe Feminin (ingenue) yaitu lemah, lembut dan kepribadiannya sangat feminim, 

berperasaan halus, berbadan agak pendek dengan tulang kecil.

3) Tipe Intermediate, yaitu tipe yang berada diantara tipe dramatic dan ingenue. 

Pada umumnya tipe inilah yang banyak terdapat pada wanita.

2.5. Aliran-aliran Dalam Mode (Petunjuk Lengkap Pecah Pola Aneka Model Busana, Wancik M.H. 

Gramedia, 2001)

Aliran-aliran dalam mode adalah merupakan suatu pengelompokkan mode yang 

mengalami perubahan, yang didasarkan pada perjalanan masa tertentu. Adapun dalam 

dunia mode terdapat beberapa aliran yang memiliki ciri-ciri khas sesuai dengan aliran 

mode tersebut, antara lain :

a. Aliran Classic : yaitu aliran yang dikenakan dari masa ke masa, hampir tidak 

mengalami perubahan dalam penampilan busana. Contohnya adalah pakaian adat 

ataupun pakaian nasional suatu bangsa.

b. Aliran New Classic : yaitu aliran yang lambat mengalami perubahan dalam 

penampilan busana. Perubahan tersebut terjadi berkisar sekitar sepuluh tahun sekali. 

Contohnya bisa ditemui pada busana pria atau wanita dewasa.

c. Aliran Trend : yaitu aliran dalam dunia mode yang mengalami perubahan penampilan 

berpakaian sekitar setahun sekali, bahkan sering terjadi dalam satu aliran terjadi 

beberapa tema gaya. Ccontohnya gaya pakaian tahun 1970 (trend 70-an) yang hanya 

menampilkan gaya tertentu seperti celana panjang cut brai (bell bottom) yang diilhami 

oleh gaya pakaian penyanyi Elvis Presley atau aun mini yang dipelopori oleh Mary 

Quant.

d. Aliran New Waves : yaitu aliran yang mengalami perubahan alam penampilan 

berpakaian yang cepat sekali, sekitar tiga bulan sekali. Disain-disain aliran New 

Waves ini tampak segar, murah dan meriah yang sengaja dirancang untuk diikuti oleh 

remaja dan ibu-ibu muda.

2.6. Pengadaan Mode (Petunjuk Lengkap Pecah Pola Aneka Model Busana, Wancik M.H. 

Gramedia, 2001)



Tugas Akhir
Perencanaan dan Perancangan

BAB 2
Graha Mode Busana
Di Surakarta

10

Perwujudan atau pengadaan mode menurut kuantitas dan kualitas produksinya 

digolongkan menjadi tiga, yaitu :

a. Houte Couture (Adi Busana)

Yaitu jenis busana berselera dan bermutu tinggi dengan bahan-bahan yang dipilih secara 

cermat, garis-garis rancangannya dipelajari secara mendalam dan pola-polanya 

dipersiapkan secara mendetail, dan diproduksi tidak lebih dari satu atau berdasarkan 

pesanan seseorang.

b. Semi Houte Couture

Merupakan jenis busana yang diproduksi dalam jumlah tertentu dan sekian proses 

pekerjaan tangan diambil alih oleh mesin. Produk ini lebih komersial sifatnya, agar harga 

pakaian-pakaian yang bermutu dapat ditekan harganya dan para produsen mengalami 

peningkatan bisnis. 

c. Ready to Wear/ Pret-a-Porter (pakaian jadi, konveksi)

Adalah jenis busana yang diproduksi dalam jumlah besar, dengan harga yang relatif murah 

sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh sejumlah besar konsumen.

2.7. Konsep Mode (Petunjuk Lengkap Pecah Pola Aneka Model Busana, Wancik M.H. Gramedia, 

2001)

Konsep dalam desain mode adalah dapat menciptakan busana yang serasi dan 

selaras bagi pemakainya.

Di dalam sebuah desain mode, ada beberapa unsur tertentu/unsur 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 kekurangan tubuh pemakai

 Pemberi kesan terhadap suasana/figur pemakai

 Pemberi kesan pada tekanan-tekanan tertentu.
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Adapun keserasian dan keselarasan dari seni berbusana dicapai dengan cara 

merangkaikan unsur-unsur pokok tadi ke dalam suatu kesatuan yang harmonis, karena sebuah 

desain yang harmonis akan menambah nilai penampilan seseorang. Desain yang harmonis 

ditentukan oleh :

a. Keseimbangan (balance)

b. Perbandingan (proportion)

c. Tekanan (emphasis)

d. Irama (rhytm).

2.8. Karakter Dunia Mode (Petunjuk Lengkap Pecah Pola Aneka Model Busana, Wancik M.H. 

Gramedia, 2001)

a. Bebas, penuh surprise

Karena sifat mode merupakan sesuatu yang dapat berubah setiap saat, tidak ada 

aturan pasti akan bentuk kemunculannya sehingga sering membuat semacam 

kejutan/surprise, mode juga bebas dipilih sesuai selera pemakai maupun kondisi yang 

mempengaruhinya. 

b. Dinamis, Tidak monoton

Ini karena 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 sekelilingnya guna 

memberikan kesan pada pemakainya, serta merupakan pernyataan pribadi seseorang 

(sesuai karakter/suasana yang diinginkan) seringkali fashion dimanfaatkan untuk 

menarik perhatian orang lain, dengan berbagai cara sehinga bisa lebih menonjol 

dibandingkan lainnya).

d. Berputar/Perulangan, mengalir

Suatu gaya yang sudah lalu dapat menjadi ‘in’ lagi pada suatu masa berikutnya 

dengan variasi yang berbeda, sehingga mode merupakan siklus yang selalu berputar.

e. Beradaptasi

Walaupun pada dasarnya sama namun fashion sangat beragam karena selalu 

beradaptasi dengan tempat ataupun waktu.
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3.9. Tinjauan Bangunan Graha Mode Busana

a. ESMOD Jakarta

ESMOD Jakarta, sebuah sekolah Waralaba dari Perancis, didirikan pada bulan 

September 1996 yang pertama di Asia Tenggara. ESMOD menyelenggarakan program 

kombinasi mendesain mode dan Pattern Making 1 tahun dan 3 tahun. Lembaga 

keterampilan yang terletak di Jalan Asem Dua No. 3 - 5 Cipete Jakarta ini menyediakan 

suatu visi yang menjadikan para insan manusia Indonesia berkualitas untuk memasuki era 

baru mode. Menjadi salah satu dari sekolah mode yang tertua dan terkenal di dunia adalah 

merupakan kelebihan dari sekolah ini sejak 1841. 

Fashion Design adalah trend mode, dan sesuai dengan trend ini, membuat 

pakaian yang kontemporer serta cocok untuk dipakai sehari-hari. Program ini melatih siswa 

untuk menciptakan keseluruhan koleksi mulai dari awal; dari memilih tema, warna, bahan 

sampai ke desain koleksi yang sesungguhnya berikut presentasinya. 

Sumber : www.Esmod Jakarta.com

Sumber : www.Esmod Jakarta.com

Gambar  5. Fasilitas ESMOD Jakarta

Gambar  4. Bangunan ESMOD Jakarta
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Pattern Making meliputi keterampilan untuk mengambil ide yang diciptakan di 

Fashion Design dan mengubahnya menjadi pakaian jadi dengan mempelajari efek visual 

dan mengkoordinasikan keterampilan menjahit. Program ini mengajarkan siswa untuk 

mengintepretasikan mode, membuat pola, memotong dan menjahitnya. 

Untuk mencapai profesionalisme, latihan teori dan praktek secara terus menerus 

disediakan sebagai bagian dari program. Fleksibelitas program membuka kemungkinan 

yang luas untuk berbagai profesi. Selain menjadi Fashion Designer atau Pattern Maker 

siswa dapat juga menjadi Wartawan/Reporter Mode, Merchandiser, Pengajar, Pengamat 

mode, Stylist, Manager Produk, Konsultan Mode dan berbagai macam pekerjaan lain di 

dunia mode. 

b. Arva Studio Surabaya

Arva Studio Desain Mode merupakan sekolah merancang busana di Surabaya yang 

berdiri tanggal 4 Januari 1990. Setiap awal bulan sekolah ini membuka kelas baru untuk 

berbagai jurusan yang ada yaitu :

1. Desain Mode

Merupakan kegiatan pendidikan yang mempunyai tujuan agar para siswa mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan untuk bekerja di bidang mode sebagai ilustrator, buyer, 

fashion reporter dsb.

Pelajaran terbagi dalam tiga tingkatan teori dan praktek, yaitu tingkat I (dasar), tingkat II 

(terampil), dan tingkat III (mahir). Kelas ini mempunyai beberapa sub jurusan, yaitu :

a. teknik sketsa cepat

b. pendalaman styling

Sumber : www.Esmod Jakarta.com

Gambar  6. Fasilitas ESMOD Jakarta



Tugas Akhir
Perencanaan dan Perancangan

BAB 2
Graha Mode Busana
Di Surakarta

14

c. desain tekstil dan teknik batik

d. desain tekstil dan teknik printing

e. desain busana anak.

2. Menjahit Busana Wanita

Merupakan pengetahuan serta ketrampilan dalam bidang jahit menjahit yang mutlak 

diperlukan bagi mereka yang bekerja di bidang mode; baik bagi perancang, 

penjahit,maupun yang bekerja di bidang niaga mode.

Kelas ini mempunyai empat jurusan, yaitu :

a. teknik jahit busana siap pakai 

b. teknik jahit butik (halus)

c. pecah pola

3. Menjahit Busana Pria 

Merupakan program pelajaran menjahit busana pria yang terdiri dari beberapa paket yang 

dapat dipilih dan diambil sesuai dengan kebutuhan, yaitu :

a. Paket A, meliputi pelajaran tentang kemeja dan celana pendek.

b. Paket B, meliputi pelajaran model baju safari dan celana panjang.

c. Paket C, meliputi pelajaran pakaian jas.

Paket di atas meliputi teori dan praktek.

4. Teknik Bordir Mesin dan Merancang Desain Pola Bordir

Terdiri dari dua kelas yaitu 

a. Bordir mesin 

Jurusan bordir mesin merupakan pelengkap untuk peningkatan ketrampilan para desainer 

dalam melayani kliennya.

b. Desain ragam bordir

Jurusan ini bertujuan menyiapkan siswa untuk memilih, mencari dan menciptakan ragam-

ragam bordir sampai hasil gambar dapat dimengerti oleh pembordir dan siap untuk 

dikerjakan di atas kain.

5. Kursus-Kursus Singkat/Tambahan.

Setiap tahunnya Arva menyelenggarakan dua kali peragaan busana sebagai evaluasi 

(ujian) bagi siswa-siswanya,  dan satu kali peragaan untuk hari ulang tahunnya yang 

diselenggarakan oleh siswanya sendiri. 



Tugas Akhir
Perencanaan dan Perancangan

BAB 2
Graha Mode Busana
Di Surakarta

15

c. Stockholm Mode Centre

Bangunan Mode Centre ini didesain oleh arsitek Swedia Misca Borowski dan Krister 

Akeby. Bangunan ini menggambarkan konsep ruang yang diperuntukkan bagi publik 

dengan pemanfaatan cahaya matahari dengan maksimum. Pengaturan ruangnya 

sederhana dan arah sirkulasi yang jelas. 

Data bangunan Stockholm Mode Centre :

1. Luas Bangunan 30.000 m2.

2. Hall/Lobby utama berupa atrium dengan ukuran 18 x 24 (kapasitas 1000 orang).

3. Toko-Toko/Retail stores.

4. Kantor agen mode.

5. Kantor perwakilan perusahaan yang berkaitan dengan mode.

6. Kantor perancang.

7. Restoran.

8. Café.

9. R. Konvensi (dengan kapasitas 450 orang).

10. R. Service.

Bangunan ini diisi oleh toko-toko pakaian terkemuka yang tersebar di seluruh Eropa 

dan menjadi tempat bersatunya agen-agen terkemuka, perancang-perancang, dan perwakilan 

perusahaan mode.

Sumber : Commercial Space, European Master

Gambar  7. Denah Lantai Typikal
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Bangunan ini memakai konsep estetika High Tech dengan mengacu pada teori 

bangunan futurisme St. Elia (oleh Antonio St. Elia) dimana menggunakan kemajuan teknologi 

dengan menekankan pada konstruksi ringan dan material modern. Hal ini terlihat dengan 

penggunaan material seperti baja, kaca, beton, dan  elemen-elemen prefab. Pemakaian 

material-material tersebut terdapat pada lift yang mengkilat, tangga spiral (ingin menunjukkan 

hubungan antar lantai yang berbeda tetapi dapat terlihat jelas (ada komunikasi antar lantai), 

skylight transparan (transparent glazed dome). Bangunan ini menggunakan prinsip-prinsip 

simetri pada penampilan fasadenya dan menciptakan keseimbangan proporsi, menunjukkan 

kedinamisan dan keterbukaan.

Dalam bangunan Mode Centre ini terdapat hall yang besar, yang digunakan untuk 

ruang bersama karena cahaya matahari masuk dari atap transparan. Lantai ruang ini dihiasi 

tanaman serta ditaruh kursi-kursi untuk pengunjung. Ruangan ini berukuran 18 x 24 (kapasitas 

1000 orang), digunakan untuk fashion show, pameran dan segala yang berkaitan dengan 

fashion dengan dilengkapi tata cahaya yang mengesankan. Selain itu terdapat restoran yang 

berfungsi juga untuk peragaan busana (fashion show) dan ruang konferensi/pertemuan yang 

berkapasitas 450 kursi.

d. Lafayette di Paris

Lafayette di Paris merupakan bangunan pusat perbelanjaan dengan berbagai fasilitas 

di dalamnya seperti retail, butik-butik, salon, tempat perawatan tubuh , spa, dan lain-lain. 

Selain itu terdapat fasilitas food court, dan toko yang menjual berbagai majalah mode.

Sumber : Commercial Space, European Master Sumber : www.heroncity.com

Gambar  8. Potongan

Gambar  9. Interior
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Di dalamnya juga terdapat designworkshop, yaitu ruang-ruang yang disewa oleh para 

designer sebagai tempat kerja sekaligus tempat baginya untuk mempromosikan hasil karyanya 

dan memberikan konsultasi mode kepada konsumen.

e. Australia on Collins 

Bangunan 15 lantai ini terdiri dari mall 5 lantai dan hotel 9 lantai, terletak di Melbourne, 

Australia. Bangunan Mall ini didominasi oleh retail-retail busana, major tenantnya pun berisi 

fashion. Retailnya berjumlah 53, restoran 4 buah dan 17 unit foodcourt.

Sumber : www.gallerieslafayette.com

Sumber : Winnings& Design Mall Sumber : Winnings& Design Mall

Gambar 11. Façade bangunan

Gambar 12. Potongan bangunan

Gambar 10. Bangunan La Fayette Maison Paris, Perancis 
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3.10. Tinjauan. Bentuk Bangunan Sudut (Ciri Perancangan Kota Bandung, Gramedia, 1990)

Persimpangan jalan merupakan daerah tempat manusia dan kendaraan berjalan 

perlahan-lahan, memperlambat gerakannya ataupun berhenti. Oleh sebab itu, keberadaan 

bangunan-bangunan di persimpangan jalan terasa istimewa karena terletak pada posisi yang 

strategis dan mudah dilihat dari beberapa sudut pandang. Dengan posisi demikian, pada 

umumnya, bangunan-bangunan dibuat lebih menarik dibandingkan bangunan lain di 

sekitarnya.

Ada beberapa cara penyelesaian rancangan bangunan sudut, antara lain yaitu :

a.  Pemakaian bentuk plastis kurva linier.

b. Pemakaian menara (tower), baik menara tunggal yang diletakkan pada pojok atau tengah 

bangunan, maupun menara ganda yang mengapit entrance secara simetris pada bagian 

kanan dan kiri bangunan.

Sumber : Winnings& Design Mall

Gambar 14. Bank Pemerintah Daerah  Bandung

Sumber : Ciri Perancangan Kota Bandung

Gambar 13. Interior dan Entrance
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3. Penyelesaian atap dengan bentuk kubah atau piramid.

4. Penyelesaian bentuk bangunan “melengkung”, mengikuti sudut jalan, menghadap 

perpotongan jalan tersebut.

5. Penyelesaian bangunan dengan bentuk “ketinggian yang berlebih” dibandingkan bangunan 

sekitarnya yang bukan kavling sudut.

Gambar 15.  Apotek De Voor Zorg

Sumber : Ciri Perancangan Kota Bandung

Gambar 16. Toko Soerabaya di Bandung

Sumber : Ciri Perancangan Kota Bandung

Gambar 17. Bangunan Asuransi Timur Jauh di Bandung

Sumber : Ciri Perancangan Kota Bandung

Sumber : Ciri Perancangan Kota Bandung

Gambar 18. Rumah Tinggal di Bandung
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6.  Pemakaian atap bangunan dengan bahan khusus misalnya dengan metal.

7. Pemakaian arkade, serta penyelesaian khusus pada bidang yang menghadap sudut 

persimpangan jalan.

8. Penyelesaian bentuk bangunan dengan peninggian berupa penonjolan pada tampak 

bangunan.

9. Penyelesaian bentuk bangunan dengan menggunakan ragam hias menarik.

Gambar 19. Bangunan di Jl. Gatot Subroto

Sumber : Ciri Perancangan Kota Bandung

Gambar 20. Bangunan Centre Point di Bandung

Sumber : Ciri Perancangan Kota Bandung

Gambar 21. Gedung GKPN di Bandung

Sumber : Ciri Perancangan Kota Bandung

Gambar 22. Bank Indonesia di Bandung

Sumber : Ciri Perancangan Kota Bandung



Tugas Akhir
Perencanaan dan Perancangan

BAB 2
Graha Mode Busana
Di Surakarta

21

Penggunaan berbagai cara penyelesaian di atas dimaksudkan agar bangunan “lebih 

menonjol”, sehingga lebih terasa peranannya sebagai bangunan ataupun monumen yang 

merupakan terminal orientasi amatan manusia pada persimpangan jalan.

3.11. Tinjauan Arsitektur Postmodern 

Karena banyak arsitek yang beranggapan bahwa arsitektur modern gagal (tidak berkomunikasi 

secara efektif dengan pemakainya dan kegagalan-kegagalan sosialnya), maka timbullah aliran 

baru yaitu aliran “Post Modern”. Aliran ini memberi lebih banyak kebebasan dalam bentuk. 

Tetapi  kaidah arsitektur lama seperti membangun harus fungsional, struktural dan estetis 

masih tetap berlaku, hanya mengenai bentuk ada kebebasan yang lebih besar. Menurut 

Charles Jencks Pasca Modern berarti dualisme yang paradoksial atau berkode ganda, 

kelanjutan dari modernisme serta kelebihannya.

Berkode ganda artinya kombinasi teknik dan hal lain (biasanya bangunan tradisional) agar 

arsitektur dapat berkomunikasi dengan publik. Aliran ini memakai bentuk-bentuk klasik atau 

tradisional dengan penyimpangan-penyimpangan kecil dalam bentuk dan memakai bahan-

bahan modern seperti beton bertulang misalnya. Kode ganda dipakai sebagai strategi 

komunikasi, maka dipakai tanda-tanda populer dan elit, merancang dengan ‘selera 

kebudayaan’ yang berbeda dan menghasilkan gaya blasteran.     

Menurut Charles Jencks, dalam bukunya “The Language of Post Modern Architecture”, 

mengklasifikasikan Arsitektur Post Modern dengan karakteristiknya masing–masing, yaitu :

1. Historism dan Eklektisme Radikal

Merupakan aliran yang muncul paling awal. Dalam kelompok ini, mereka menampilkan 

komponen–komponen bangunan yang jelas mengidikasikan berawal dari komponen–

komponen arsitektur klasik.

2. Straight Revivalisme

Oleh Jencks dipakai sebagai bukti bahwa ada langgam–langgam arsitektur yang sulit 

untuk dihilangkan dengan cara apapun, karena sudah mendarah daging di masyarakat, 

misalnya : langgam Gothik yang mampu bertahan sejak abad ke 16  sampai sekarang.

3. Neo Vernacular

Sebenarnya bukan aliran yang benar–benar menerapkan prinsip–prinsip bangunan 

vernakuler, melainkan berusaha menampilkan karya yang nampak seperti sekelompok 
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bangunan vernakuler. Oleh sebab itu yang diutamakan adalah penampilan visualnya, dari 

yang paling rumit sampai yang paling sederhana.

4. Ad–Hoc Urbanist (Kontekstualisme)

Mempunyai 2 ciri khas, adhoc dan kontekstual. Adhoc, yaitu keasyikan menambahkan 

komponen aru dalam rancangan, tanpa memikirkan lokasi dan posisi yang tepat diantara 

proses tersebut. Kontekstual yaitu mengembalikan diri ke tujuan awal dari perancangan 

arsitektur, yaitu melayani aspirasi ideal dari masyarakat, bahkan bila masyarakatnya sendiri 

sudah tidak menghiraukan masalah itu lagi.

5. Metapor Metaphysical

Metaphor dan Metaphisics membuat bangunan–banguan yang mengingatkan 

pengamat pada organ/bagian tubuh manusia, baik secara langsung/tidak langsung.

6. Post Modern Space

Sesuai dengan sebutannya, berusaha melanggar semua ketentuan mengenai 

perwujudan dan ruang. Untuk itu diciptakan teknik yang mampu menghasilkan kelainan 

dalam pembentukan ruang tersebut, namun yang masih tetap dapat dikenali sebagai 

sebuah ruang.

Adapun di antara aliran Post modern di atas yang mendekati ke arah bangunan Graha Mode 

Busana yang direncanakan di surakarta yaitu aliran neo vernacular dan kontekstualisme. 

Adapun Aliran neo vernacular ini yaitu menekankan untuk menghidupkan kembali suasana 

tradisional dengan bentuk pola–pola lokal. Ciri–ciri aliran ini, yaitu :

a. Aliran ini menekankan pada aspek “pembaruan” dengan masyarakat, serta melakukan 

usaha penyesuaian dengan ciri–ciri lingkungan bangunan.

b. Menghidupkan kembali suasana/elemen tradisional dengan membuat bentuk dan pola–

pola bangunan lokal.

c. Material tradisional.

d. Lengkung batu bata diatas pintu dan jendela.

e. Setengah modern dan setengah tradisional.

f. Kurva dan lengkung sebagai aksen.
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Gambar 23. Richmond Hill House

Sumber : The History of Post Modern Achitecture

Gambar 23. Wissenchaftzentrum di Jerman

Sumber : James Stirling & Michael Wilford Buildings & Projects

Gambar 24. London Tate Gallery

Sumber : James Stirling & Michael Wilford Buildings & Projects

Gambar 25. Rice Univ. School of Architecture, Texas

Sumber : James Stirling & Michael Wilford Buildings & Projects
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BAB III  
TINJAUAN UMUM KOTA SURAKARTA

3.1. Tinjauan Umum 

3.1.1. Data Fisik

a. Kondisi Geografis

Surakarta adalah nama sebuah Kotamadya daerah tingkat II di Jawa Tengah yang 

terletak di 110–111 BT dan 7,6– 8 LS, dan merupakan salah satu kota utama di Jawa 

Tengah. Kota Surakarta mulai tumbuh dan berkembang dalam perdagangan dan 

perekonomian, pariwisata dan budaya sejak dahulu. 

Luas Wilayah administratif Kotamadya Surakarta berkisar antara 4.404 ha yang terbagi 

atas lima kecamatan dan 51 kelurahan, terdiri dari luas kawasan terbangun mencapai 

88,47 % atau 3896 ha, dan kawasan yang belum terbangun mencapai 11,53 % atau 508 

ha)12.

Secara administratif Kotamadya Surakarta berbatasan dengan :

 Utara : kabupaten Sukoharjo dan Boyolali

 Selatan : kabupaten Sukoharjo

 Barat : kabupaten Sukoharjo dan Boyolali

 Timur : kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo

Gambar 26. Peta Kota Surakarta

Sumber : RUTRK Kota Surakarta Tahun 1993-2013

                                                
12 Laporan Draft I, Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Pemda DATI II 

Kotamadya Surakarta 1996
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Berdasarkan studi dari Tim P3KT (Proyek Pengembangan Kota Terpadu), luas wilayah 

perkotaan Surakarta saat ini telah mencapai 11.000 – 12.000 ha, atau berkembang hampir 

3 kali lipat yang meliputi seluruh wilayah administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II 

Surakarta seluas 4.404 ha, sebagian kabupaten Dati II Sukoharjo (Kecamatan Kartosuro, 

Grogol, Baki, dan Mojolaban) seluas 3.168 ha dan sebagian kabupaten Dati II Karanganyar 

(Kecamatan Jaten, Colomadu) seluas 1.143 ha.

b. Kondisi Topografis dan Geologis

Kota Surakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata–rata 92 m diatas 

permukaan air laut. Kondisi topografinya relatif datar dengan kemiringan rata–rata 0–3 %. 

Dibagian utara agak bergelombang dengan kemiringan lebih kurang 5 %.

Kota Surakarta sebagian besar tanahnya berupa tanah liat dengan pasir (regosol 

kelabu). Dibagian utara pada beberapa tempat berupa tanah padas dan agak berbatu.

c. Kondisi Klimatologis

Surakarta termasuk dalam kelompok iklim tropis panas pada daerah equator 7,50LS, 

1110 BT. Perbedaan temperatur pada wilayah equator pada umumnya berkisar antara 80 C 

dengan maksimal temperatur pada siang hari berkisar 300 C dan malam hari 240 C. suhu 

rata-rata tercatat pada tahun 1995 maksimal 32,64 0 C dan minimal 19,820 C.

Curah hujan yang terjadi pada wilayah tropis equator pada umumya antara 200-500 

mm/th dengan maksimal curah hujan sebesar 500 mm/bl pada musim penghujan, dan 50 

mm/bl pada musim kemarau. Pada tahun 1994 di Surakarta banyaknya curah hujan 

maksimal adalah 270 mm/ bulan dan minimal 30 mm/ bulan.

Kelembaban udara relatif umumnya berkisar 75 % dan dapat terjadi antara 55–100 % 

yang relatif basah. Pada tahun 1995 kelembaban udara yang terjadi di kota Surakarta 

adalah 74 %. 

d. Sarana dan Prasarana

Pengembangan sarana dan prasarana khususnya yang berkaitan dengan perindusrian 

dan perdagangan dapat dikatakan maju pesat, seiring dengan kemajuan khususnya 

dibidang ekonomi. Sarana dan prasarana cukup penting meliputi jalan, angkutan darat dan 

udara, lembaga perbankan, telekomunikasi pasar maupun pusat perbelanjaan, dan sarana 
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hiburan olahraga. Secara terperinci potensi dibidang sarana dan prasarana tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut :

Sarana angkutan darat ke wilayah Kotamdya Surakarta dapat dilaksanakan melalui 

jalan sepanjang 593 km, banyaknya armada angkutan sebagai sarana angkutan barang 

maupun penumpang cukup banyak, baik untuk antar propinsi, antar kota maupun angkutan 

dalam kota. Sedangkan sarana angkutan udara adalah terdapatnya fasilitas penerbangan 

bandara Adi Sumarmo yang melalui penerbangan dalam negeri yaitu dari dan ke Jakarta, 

Surabaya, Denpasar, dan sekarang ini bandara telah diperluas1 agar penerbangan keluar 

negeri dengan pesawat ukuran besar dapat melalui bandara.

Sarana lain yang mendukung aktifitas perekonomian Kotamadya Surakarta adalah 

lembaga Perbankan, jasa telekomunikasi dan pasar. Dalam tahun 1994 terdapat 35 bank 

terdiri dari 29 bank devisa dan 6 bank non devisa dengan jumlah kantor 88 buah.

3.1.2. Data Non Fisik

a. Demografis Kota Surakarta

Secara garis besar Kota Surakarta mempunyai kegiatan utama yang paling dominant 

sebagai areal fungsional kota yang terdiri dari area perdagangan, perkantoran, 

pemerintahan, industri dan hunian. Sehingga mempunyai jenis mata pencaharian yang 

sebagian besar pegawai/buruh industri sebesar 18,73%. Sedangkan mata pencaharian 

penduduk lainnya sebagai pegawai negeri termasuk ABRI (5,72%), pedagang (6,53%), 

pengusaha (2,44%), angkutan (4,57%), buruh bangunan (15,74%), petani (0,19%), buruh 

tani (0,22%), pensiunan (4,96%) dan mata pencaharian lain yang beraneka ragam 

(41,26%). Dari karakteristik masyarakatnya terlihat ahwa di Kota Surakarta didominasi oleh 

kegiatan perdagangan dan perindustrian, sehingga memungkinkan perkembangan 

perekonomiannya dari kedua sektor tersebut.

Untuk karakteristik kependudukan dapat dilihat dalam tabel berikut yang 

mengklasifikasikan jumlah penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin sampai 

dengan tahun 1998 menurut Susenas (Survey sensus nasional).
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Tabel 1. Jumlah Penduduk menurut golongan umur dan Jenis Kelamin tahun 1998

Golongan Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah
0-4 17.712 20.088 37.800
5-9 20.952 16.949 37.800

10-14 24.192 21.816 46.008
15-29 30.672 29.160 59.832
20-24 27.000 33.048 60.048
25-29 25.488 24.624 50.112
30-34 19.656 21.600 41.256
35-39 16.416 18.144 34.560
40-44 17.496 20.088 37.584
45-49 12.528 12.744 25.272
50-54 11.016 12.528 23.544
55-59 8.856 9.936 18.792
60+ 22.896 30.672 53.568
TT 216 - 216

255.096 271.296 526.392
Sumber : Badan Pusat Statistik Kotamadya Surakarta Tahun 2002

Kegiatan perekonomian Kota Surakarta, berdasarkan perkembangan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), didominasi oleh sektor industri, perdagangan dan jasa. Sektor 

perbankan walaupun belum memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan 

daerah, perkembangannya mngalami kemajuan yang pesat dalam hal ini sejalan dengan 

perkembangan sektor perdagangan. Walaupun demikian, masalah penyediaan lapangan 

kerja masih merupakan tantangan bagi pemerintah Kota Surakarta.

Di samping sektor ekonomi formal, sektor ekonomi informal mulai mendapatkan 

perhatian dari pemerintah, dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti permodalan, 

bimbingan dan fasilitas niaga. Penyediaan fasilitas tersebut juga diperuntukkan bagi pihak 

swasta yang mempunyai andil yang cukup besar dalam pengembangan usaha yang 

bersifat komersial termasuk kaitannya dengan masalah penyediaan lapangan kerja bagi 

masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya.

Di samping itu laju pertumbuhan sektor perdagangan di Kota Surakarta rata-rata 

mencapai 20% per tahun. Kegiatan ekonomi cukup dominan dalam kegiatan masyarakat 

Kota Surakarta dimana hampir 60% kegiatan perbelanjaan di sektor ekonomi yang meliputi 

perdagangan, jasa dan industri. Dan bila ditinjau secara teknis ekonomis, yaitu pendapatan 

per kapita ataupun peningkatan daya beli masyarakat Surakarta, ternyata hasilnya sudah di 

atas rata-rata minimum.
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b. Potensi Kota Surakarta

- Perkembangan Potensi Kota

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk Surakarta yang besar, bidang perekonomian 

juga tumbuh pesat. Untuk mendukung pesatnya aktivitas ekonomi tersebut, di Surakarta 

telah tersedia sarana dan prasarana seperti jalan yang panjang keseluruhan mencapai 591 

Km yang pada umumnya dalam kondisi baik. Pusat-pusat perekonomian dan fasilitas 

komersial yang terdapat di Surakarta dapat dikelompokkan antara lain :

 Fasilitas perdagangan, meliputi fasilitas pertokoan, pasar skala kota dan 

supermarket. Kegiatan ini tumbuh dan berkembang di jalur-jalur pergerakan 

lalulintas kota yang kemudian berfungsi sebagai jalur ekonomi kota.

1. Pertokoan

Tumbuh di sepanjang Slamet Riyadi, Jalan Yos Sudarso, Jalan Diponegoro, 

Jalan Dokter Radjiman, Jalan Honggowongso, Jalan Kapten Mulyadi, Jalan 

Jenderal Urip Sumoharjo, kawasan Coyudan, pusat grosir dan perbelanjaan 

Beteng.

2. Pasar skala kota

Pasar Klewer, Pasar Gede, Pasar Kliwon, Pasar Kadipolo, Pasar Legi, Pasar 

Gading.

3. Supermarket

Kawasan Purwosari, kawasan Coyudan (Singosaren), Jalan Honggowongso, 

Jalan Jend. S. Parman, Jalan Gading Barat.

 Fasilitas jasa komersial, meliputi fasilitas-fasilitas akomodasi (hotel, losmen), jasa 

keuangan atau perbankan, serta perkantoran perdagangan.

Sarana lain yang cukup penting yaitu adanya terminal angkutan darat dan bandara Adi 

Sumarmo yang telah mulai dipersiapkan untuk penerbangan internasional.

- Kota Surakarta sebagai kota Budaya dan Perdagangan

Kota Surakarta telah lama dikenal sebagai kota seni dan budaya yang mempunyai 

keunikan tersendiri didukung dengan latar belakang sejarah dan kekayaan budaya yang 

cukup kuat. Kondisi ini sedikit banyak mempengaruhi perkembangan kota, dimana budaya 

yang sekaligus menjadi mata rantai sejarah itu tidak bisa dihilangkan begitu saja untuk 

menuju suatu modernitas baik dari segi budaya/kebiasaan masyarakatnya maupun dari 
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wujud bangunan yang ada di Surakarta. Perwujudan bangunan paling tidak tetap 

memperhatikan simbol-simbol budaya untuk menunjukkan ciri khas yang mencerminkan 

budaya kotanya. 

Di sisi lain keadaan ini menjadikan parameter lain yang menjadi penentu 

perkembangan Kota Surakarta. Pada akhirnya perkembangan komponen-komponen Kota 

Surakarta berkembang menjadi kota wisata budaya dan kota perdagangan dan industri.

3.1.3. Kebijaksanaan Rencana Pemanfaatan Ruang di Kota Surakarta

Secara makro tata ruang Kota Surakarta mengalami perkembangan dengan ciri 

sebagai daerah transisi antara kegiatan perumahan dan kegiatan komersial dengan 

fasilitas umumnya. Sedangkan kegiatan perumahan baru/kota berkembang di sekitar 

wilayah administrasi Kota Surakarta yang terletak di wilayah kabupaten Dati II 

Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, dengan pusat-pusat kegiatan baru yang berkembang. 

Di wilayah Kota Surakarta, pusat kota terdapat di bagian selatan dan berkembang 

menjadi daerah pedagangan/niaga, perkantoran dan hiburan serta jasa. Beberapa daerah 

perumahan di daerah ini semakin tinggi intensitasnya sehingga menjadi kampung padat 

atau berubah fungsi (tergeser) pada kegiatan komersial dan dunia usaha.

Berdasarkan Perda no.1 tahun 1989, wilayah Kodya Dati II Surakarta dibagi dalam 

empat wilayah pengembangan, dirinci lagi menjadi sepuluh Sub-Wilayah Pengembangan 

(SWP), sebagai unit perencanaan. 

3.2. Tinjauan Kegiatan Mode di Kota Surakarta

3.2.1. Kondisi Umum

Seperti di kota-kota besar di Indonesia, kebutuhan yang berhubungan dengan fashion 

di Kota Surakarta ini juga mengalami kemajuan. Gaya hidup masyarakatnya sudah hampir 

menyerupai kota metropolitan. Mode atau fashion merupakan kebutuhan pokok mereka 

terutama golongan ekonomi kuat. Mereka tidak hanya sekesar membeli pakaian tetapi juga 

mulai mengikuti trend pakaian saat ini. Hal ini terlihat dari ramainya pusat perbelanjaan yang 

memasarkan produk fashion. 

Minat untuk selalu mengikuti mode atau tren sudah besar bagi masyarakat kota 

Surakarta terutama bagi para wanita. Mereka rela meluangkan waktu berjam-jam hanya untuk 

terlihat lebih menarik penampilannya. Fasilitas-fasilitas di bidang fashion seperti pusat 
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perbelanjaaan, salon kecantikan, pusat kebugaran, banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini 

membuktikan minat masyarakat Surakarta akan fashion sangatlah besar. 

3.2.2. Potensi dan Permasalahan Dunia Mode di Kota Surakarta

a. Potensi Dunia Mode di Kota Surakarta

Kota Surakarta mempunyai potensi yang besar untuk mengembangkan produk mode. 

Industri tekstil dan sandang yang ada di Surakarta sudah cukup banyak dan ditunjang dengan 

adanya industri batik yang terkenal baik didalam maupun luar negeri.

Tabel 2. Perusahaan yang bergerak di bidang garmen dan tekstil
No Industri Jumlah
1 Tekstil 28
2 Benang dan jarum 3
3 Pakaian jadi 27
4 Batik 5

Sumber : Departemen Perindustrian dan Perdagangan tahun 2002

Dengan adanya industri-industri di atas maka akan sangat membantu dalam pemenuhan 

bahan di dunia fashion.

Butik-butik sudah banyak terdapat di kota Surakarta, kebanyakan terletak di dekat 

sentra penjualan kain batik yaitu Pasar Klewer seperti butik Batik Danar Hadi, Batik Keris, dan 

butik-butik yang lebih kecil seperti Monsa, Ginza, Catleya, Al Fath, Orog dan lain-lain. Mereka 

menjual pakaian jadi dengan berbagai model dan tema tersendiri serta penataannya masing-

masing.    

Untuk para perancang mode di Surakarta sebenarnya sudah mempunyai potensi yang 

besar untuk bisa tampil. Kualitas rancangan-rancangan busana dari para perancang ini sudah 

bisa dibilang berkelas. Tetapi jumlah perancang di Surakarta ini masih sangat terbatas dan 

tidak didukung fasilitas yang ada dan promosi. Perancang busana di Surakarta seperti Solo 

Bagio, Djongko Raharjo, Djoko Widiarto, Tuti, merupakan perancang senior, selain itu ada juga 

perancang muda yaitu Endi Ariesta, Alan, Eko, Hendrik dan Rori. Mereka merancang busana 

di studionya sendiri yang kebanyakan menyatu dengan rumah mereka. Sebagian ada yang 

memiliki butik, dan sebagian lagi hanya menyediakan ruang pamer di rumahnya.

1) Toko Butik/batik 

Di Surakarta saat ini terdapat 2 industri batik yang tergolong industri besar yaitu PT. 

Batik Keris dan Danar Hadi. kedua industri ini memiliki butik sebagai sarana promosi dan 
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pemasarannya. Berikut ini profil butik/toko dari kedua industri di atas yang terdapat di Jalan 

Slamet Riyadi dan Jalan  :

 Toko buka setiap hari mulai pukul 09.00 - 21.00 WIB.

 Jumlah pengunjung rata-rata setiap harinya 100 orang, dari anak-anak sampai pria 

dan wanita dewasa.

 Setiap pelayanan yang ada adalah self service untuk memberikan keleluasaan pada 

pengunjung dalam memilih jenis produk yang mereka inginkan.

Materi yag digunakan dalam display produk adalah :

 Manequin, rak gantung, rak pajangan dan rak keranjang untuk produk busana dan 

kain.

 Meja-meja kecil untuk display produk tiga dimensi seperti produk kayu batik dan 

benda-benda hiasan ruangan lainnya.

 Meja pajangan kaca untuk materi tiga dimensi yang berskala kecil.

 Pigura yang ditempel di dinding untuk materi dua dimensi seperti luksan batik dan 

benda-benda hiasan lainnya.

Selain fasilitas pemasaran, Toko Batik Danar Hadi dan Batik Keris memiliki fasilitas 

promosi antara lain :

 Pengenalan produk melalui sarana pameran/display yang diadakan secara tetap 

maupun kontemporer.

 Untuk pameran produk secara tetap berupa display produk pada fasilitas pemasaran 

yang bersifat permanen.

 Pameran-pameran produk secara temporer biasanya diadakan secara periodik 

misalnya pada acara Bengawan Solo Fair.

Pengenalan produk melalui peragaan busana yang dilakukan secara periodik. 

Peragaan busana biasanya diselenggarakan untuk mempromosikan produk-produk 

terbarunya, dengan menjalin kerjasama dengan para desainer yang telah ternama.

Materi yang digunakan dalam display produk :

 Catwalk/tanpa catwalk untuk tempat berjalan para peragawan/peragawati yang akan 

mempromosikan produk.

 Sistem audio visual, seperti tata suara dan tata cahaya yang diatur sedemikian rupa 

untuk mendukung proses peragaan.
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Pengenalan produk dengan menggunakan alat-alat Humas

 Acara tertentu, seperti mengikuti/mengadakan pameran.

 Bahan tertulis, seperti brosur.

 Bahan audio visual, seperti film, slide, pita video serta pita audio.

 Media identitas perusahaan, berupa logo, papan nama, formulir bisnis, gedung, 

seragam dan kendaraan.

 Pelayanan informasi, bisa berupa radio, televisi maupun media cetak.

2) Bursa Perdagangan Grosir Beteng Plaza

Potensi fasilitas pemasaran bursa Perdagangan Grosir Beteng Plaza terletak di 

basement bangunan, berupa retail-retail dengan luasan 3m x 3m. Buka setiap hari mulai pukul 

09.00 – 16.00 WIB, dengan pengunjung rata-rata 200 - 300 orang per hari.

Sirkulasi di tempat perbelanjaan ini cukup lancar, sehingga para pembeli mempunyai 

kesempatan memilih-milih jenis produk yang mereka inginkan dengan leluasa. Sistem 

pelayanan, sepenuhnya dilayani oleh penjual.

Jenis produk yang dijual bervariasi mulai dari tas, sandal, kain dan pakaian, terutama 

yang mendominasi adalah produk-produk tekstil. Untuk produk-produk tekstil yang dijual 

berupa kain dan pakaian. Display produk dengan menggunakan manequin, rak gantung, dan 

rak pajangan. Prospeknya bangunan ini mempunyai luas bangunan yang cukup besar, 

menyajikan berbagai jenis tekstil di Surakarta. Namun kendalanya yaitu tempatnya di 

basement, terlihat suram, pengunjung kesulitan mencari toilet, musholla dan sampai saat ini 

belum ada tindak lanjut Pemda untuk masalah pembangunan kembali bursa Beteng ini.   

3) Bursa Perdagangan Pasar Klewer

Pasar Klewer saat ini berpotensi sebagai pusat pemasaran tekstil terbesar di Kota 

Solo khususnya, bahkan di Indonesia pasca kebakaran di pasar Tanah Abang, Jakarta. Produk 

yang mendominasi adalah produk batik yang berbagai macam. Kondisi yang dirasakan di 

dalam Pasar Klewer ini kurang nyaman karena jalur sirkulasi yang sempit, suasana gerah 

karena kurangnya sirkulasi udara, kurangnya sarana promosi dan informasi mengenai batik 

dan produk yang dijual di dalamnya.
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Fasilitas pemasaran pasar Klewer berupa kios-kios yang memiliki ukuran 2,5m x 3m 

setiap kaplingnya. Buka setiap hari pukul 09.00 – 16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung         

± 500 orang per hari.

Display produk dengan menggunakan rak gantung dan rak apajangan. Karena luasan 

kios pada tiap-tiap kaplingnya yang relatif sempit, maka lay out produk yang yang ada menjadi 

bergeser dan memenuhi gang-gang yang ada sehingga para pengunjung di pasar Klewer 

harus berdesak-desakan apabila berbelanja di sana.

4) Studio Model 

Pendidikan yang berkaitan dengan modelling ini dipimpin oleh Wawan Ridwan 

Rakashi, bertempat di gedung PTPN Solo, dengan sistem sewa tempat. Ruangan yang 

digunakan hanya terdiri dari satu ruangan luas dengan dilapisi cermin pada permukaan dinding 

sekelilingnya. 

Siswa modelling dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas basic dan kelas advance. Kelas 

basic berlangsung selama 6 bulan, dibagi menjadi 2 yaitu anak-anak dan remaja, begitu pula 

kelas advance berlangsung selama 6 bulan dan dibagi menjadi 2 anak-anak dan remaja. 

Waktu belajar yaitu 2 kali seminggu yaitu hari minggu dan kamis, dengan waktu belajar 90 

menit setiap pertemuan. Materi yang diajarkan yaitu catwalk, koreografi, personalitis, dan make 

up. 

Penerimaan murid baru setiap 6 bulan sekali. Dan antusias sebagian masyarakat yang 

ingin memasukkan anaknya ke Studio Model terlihat dengan banyaknya orang tua yang ingin 

mendaftaran anaknya ke Studio Model meskipun belum ada pembukaan pandaftaran.

b. Permasalahan Dunia Mode di Kota Surakarta

Minat untuk selalu mengikuti mode atau tren sudah besar bagi masyarakat kota 

Surakarta. Namun semua itu tidak didukung oleh fasilitas yang memadai, fasilitas yang ada 

kurang memberikan pilihan produk mode. Produk-produk yang dipasarkan sangatlah terbatas 

dan ketinggalan bila dibandingkan dengan kota Jakarta atau Bandung. Tren yang sedang 

bekembang selalu terlambat sampai di kota Surakarta sehingga banyak produk-produk mode 

yang dipasarkan terbilang ketinggalan jaman. Banyak masyarakat kota Surakarta khususnya 

bagi yang selalu mengikuti perkembangan mode, terpaksa pergi ke luar kota seperti Jakarta, 

Bandung hanya untuk berbelanja keperluan fashion. Mereka tidak menemukan tren-tren yang 
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sedang berkembang di kota Surakarta, semua itu disebabkan kurangnya informasi dan 

promosi di bidang mode serta tidak adanya wadah yang menampung kegiatan tersebut.

Dari fasilitas di bidang mode seperti pusat perbelanjaan atau butik yang ada di 

Surakarta, belum ada yang menyediakan busana serta perlengkapannya secara lengkap 

dengan pernak-perniknya. Untuk kalangan atas, yang memiliki selera tinggi terhadap 

perlengkapan busana seperti assesories dan millineries, merasa kurang terpenuhi 

kebutuhannya di Surakarta sehingga mereka membelinya di Jakarta atau kota besar lainnya. 

Acara-acara promosi dan informasi tentang karya-karya perancang lokal memang 

jarang diadakan sehingga kreativitas mereka kurang berkembang. Promosi-promosi yang 

sering dilakukan di Surakarta, misalnya adanya peragaan busana atau seminar tentang fashion 

biasanya diselenggarakan di hotel-hotel berbintang yang hanya dihadiri kalangan tertentu saja. 

Sedangkan untuk mengenalkan fashion pada masyarakat luas diperlukan sarana informasi dan 

promosi yang dapat diterima semua kalangan.

Disamping itu kurang adanya tenaga-tenaga ahli di bidang mode juga menyebabkan 

perkembangan fashion di Surakarta menjadi terbatas. Hal itu disebabkan karena kurangnya 

sarana pendidikan fashion yang dapat melahirkan tenaga-tenaga profesional di bidang mode. 

Sarana pendidikan yang mengkhususkan di bidang mode busana merupakan  salah satu 

pendidikan pilihan bagi masyarakat dan juga sebagai pendidikan lanjutan dari siswa sekolah 

kejuruan di bidang busana. Hal ini akan melahirkan ahli-ahli di bidang mode busana yang akan 

mendukung berkembangnya industri dan perdagangan tekstil dan garmen pada umumnya 

serta menciptakan masyarakat yang lebih maju di bidang mode busana di Surakarta pada 

khususnya.
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BAB IV

GRAHA MODE DAN BUSANA DI SURAKARTA

4.1 Fungsi dan Peranan 

4.1.1. Fungsi

Graha Mode Busana di Surakarta sebagai wadah promosi, informasi, dan pendidikan, 

mempunyai fungsi antara lain :

1. Menghimpun berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perkembangan 

mode, seperti berbagai kegiatan promosi mode seperti pameran dan peragaan mode 

oleh perancang busana lokal, nasional bahkan internasional, lomba-lomba yang 

berhubungan dengan dunia mode, kegiatan informasi mode seperti seminar-seminar 

mode dan pameran, kegiatan perpustakaan dan display serta kegiatan pendidikan 

mode.

2. Menyediakan informasi mengenai perkembangan dunia mode di Indonesia maupun 

dunia, 

3. Mempersiapkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

mampu berperan serta bersaing dalam industri mode. 

4.1.2. Peranan 

Keberadaan Graha Mode di Surakarta ini mempunyai peranan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peranan kota Surakarta dalam dunia mode Nasional, serta memfasilitasi 

berbagai potensi di bidang mode di Surakarta seperti berbagai industri tekstil. 

2. Membantu meningkatkan kuantitas produk mode di Surakarta khususnya dengan 

sarana promosi dan informasi yang ada. 

3. Membantu memfasilitasi sarana pengembangan kualitas mode di Surakarta dengan 

berbagai informasi dan pendidikan di bidang Mode.

4. Membantu meningkatkan pengembangan variasi dari batik yang merupakan salah satu 

potensi besar yang ada di Surakarta sehingga mewujudkan desain khas Indonesia 

yang diharapkan mampu meningkatkan peranan Indonesia dalam perkembangan 

mode dunia sekaligus menarik perhatian dunia ke bidang mode Indonesia.
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Sasaran akhir dari keberadaan Graha Mode Busana di Surakarta adalah memajukan industri 

mode Indonesia, Surakarta pada khususnya dan mengantar Surakarta menjadi salah satu 

pusat mode nasional bahkan internasional.

4.2. Hakekat dan Misi

4.2.1. Hakekat 

Hakekat Graha Mode Busana di Surakarta ini adalah sebagai wadah kegiatan promosi, 

informasi dan pendidikan yang bersifat rekreatif-exhibitif yang komunikatif dan informatif 

edukatif.

4.2.2. Misi

Mencoba untuk menumbuhkan apresiasi dan minat masyarakat umum khususnya golongan 

ekonomi menegah ke atas terhadap produk-produk fashion dalam negeri yang merupakan 

hasil karya cipta para perancang mode yang berskala lokal maupun nasional.

4.3. Sasaran dan Lingkup Pelayanan

4.3.1. Sasaran Pelayanan

 Masyarakat menegah ke atas yang berusaha memenuhi ‘tuntutan’ akan mode dan 

busana beserta perlengkapannya, sebagai sasaran fasilitas informasi, promosi, jasa 

konsultasi dan pemasaran.

 Masyarakat menegah ke atas yang menaruh minat dalam hal mode dan busana beserta 

perlengkapannya dengan sarana penunjangnya untuk menambah keahlian dengan 

memperdalam ketrampilan dalam bidang mode dan busana sebagai sasaran fasilitas 

pendidikan ketrampilan dan pengembangan.

4.3.2. Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup pelayanan Graha Mode Busana di Surakarta adalah masyarakat lokal Surakarta 

pada khususnya, nasional Indonesia dan Internasional. 

4.4. Status Graha Mode Busana di Surakarta

4.4.1. Status Kepemilikan

Graha Mode Busana di Surakarta merupakan usaha swasta yang bersifat komersial dimana 

kepemilikannya dipegang oleh sebuah badan swasta yang terdiri dari beberapa pemegang 

saham.
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4.4.2. Status Pengelolaan

Mengingat bahwa Graha Mode Busana di Surakartaini merupakan usaha pelayanan yang 

bersifat komersial, maka pengelolaannya dipegang oleh badan pemilik bekerja sama dengan 

berbagai lembaga kependidikan profesional dengan asosiasi profesional di bidang mode dan 

busana, yaitu Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI).

4.4.3. Instansi Lain Yang Terkait

Dalam upayanya untuk mampu mengemban fungsi dan peranannya secara optimal, maka 

Graha Mode Busana di Surakarta melakukan hubungan dengan berbagai puhak yang terkait. 

Adapun bentuk hubungan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pola Hubungan secara Vertikal (Konsultasi)

Yaitu pola hubungan dengan instansi-instansi pemerintah, seperti :

a. Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sebagai pembina, pengawas dan pelidung 

proyek.

b. Dinas Pariwisata dan Pos Telekomunikasi, sebagai pembina, pengawas dan pelidung 

proyek.

c. Departemen Pendidikan Nasional dalam hal ini adalah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah.

d. Bank.

2. Pola Hubungan Secara Horisontal

Untuk memperluas jangkauan pelayanannya, maka Graha Mode Busana di Surakarta ini 

mengadakan suatu bentuk kerjasama yang dalam hal ini dilakukan dengan masyarakat 

konsumen, Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, pengusaha konveksi sebagai 

pemesan desain dan busana, pengusaha tekstil sebagai produsen untuk mempromosikannya, 

dan sekolah-sekolah  mode yang lain.
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4.5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Graha Mode Busana di Surakarta

adalah sebagai berikut :
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4.6. Program Kegiatan Graha Mode Busana di Surakarta

Kegiatan yang diselenggarakan dalam Graha Mode Busana di Surakarta ini harus bersifat 

kontinuitas, oleh karena itu pengelola bertanggung jawab dalam menangani kegiatan-kegiatan 

yang diselenggarakan dan tidak menutup kemungkinan adanya sponsor oleh perusahaan yang 

berkaitan dengan mode seperti Perusahaan tekstil untuk kegiatan-kegiatan tertentu.

Kegiatan yang berlangsung dalam Graha Mode Busana di Surakarta dikelompokkan menjadi 

beberapa kelompok berdasarkan jenis kegiatannya, meliputi :

4.6.1. Kelompok Kegiatan Utama

Merupakan kegiatan yang berhubungan dengan usaha memberikan promosi, informasi dan 

pendidikan di bidang mode dan busana. Kegiatan Utama ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut :

a. Kegiatan Promosi

 Pengertian

Perkenalan, dalam rangka memajukan usaha, dagang dsb); reklame.

Mempromosikan = mempropagandakan atau memperkenalkan suatu usaha).

Maka promosi mempunyai yaitu merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk mode dan 

busana beserta perlengkapannya yang merupakan hasil kreasi dari para perancang yang 

bertujuan untuk meningkatkan pemasaran produk melalui sarana pameran dan peragaan 

busana yang diadakan secara periodik.

 Bentuk Kegiatan

Pameran

Kegiatan pameran ini dibagi menjadi dua jenis yaitu :

a. Pameran Tetap, diselenggarakan oleh pengelola, dengan obyek berupa busana dan 

perlengkapannya (assesories, millineries) yang khas dari daerah-daerah di Indonesia 

dan mancanegara, Pameran diselenggarakan tiap hari dengan obyek pameran diganti 

setiap 3 atau 6 bulan.

b. Pameran Berkala, diselenggarakan oleh pengelola/pihak luar (penyewa ruang 

pameran) dengan obyek pameran diganti tiap minggu. Obyek yang dipamerkan antara 

lain :
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 produk-produk terbaru (tekstil, busana, perhiasan) yang dipajang dalam panel atau 

etalase

 foto-foto mode (dalam dan luar negeri)

 maneqin yang didandani sesuai tema ( misalnya back to nature, dan sebagainya)

 hasil lomba perancang busana, karya terbgaik sekolah mode. 

Peragaan Busana

Peragaan busana/fashion show yang diselenggarakan oleh pengelola atau pihak luar atau 

kerja sama pengelola dan pihak luar adalah bersifat :

a. Terbuka (untuk umum), diadakan setahun sekali (tahunan), dengan tema antara lain :

 Pekan mode 

 Trend Show

 Lomba Oerancang Mode

 Pemilihan Model, Putri Solo

 Peringatan hari-hari khusus (tahun baru, hari raya).

b. Tertutup (untuk kalangan tertentu), diadakan tidak secara rutin, dengan tema antara 

lain :

 Malam Dana

 Peragaan Koleksi Terbaru desainer tertentu (local, nasional maupun internasional)

 Pelelangan busana dan perlengkapannya (aksesoris, perhiasan).

Workshop Perancang

Fasilitas Workshop perancang dilengkapi dengan ruang konsultasi dan studio perancangan 

para desainer ditujukan untuk melayani pengunjung yang datang untuk berkonsultasi tentang 

desain model, bahan, motif, serta konsultasi mengenai penampilan yang serasi, baik dan 

pihak-pihak yang bisa dihubungi berkaitan dengan pemasaran. Pihak pengelola memiliki daftar 

pabrikan, pengusaha, desainer untuk menjawab persoalan yang ingin diketahui pengunjung.

 Sifat Kegiatan :

Kegiatan pameran 

 informal, bergerak leluasa, dinamis dan mengalir

 suasana santai

 diadakan secara rutin
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 memerlukan pencahayaan khusus.

Kegiatan Peragaan Busana

 menimbulkan kebisingan disekelilingnya

 dilaksanakan dalam kelompok besar maupun kecil

 memerlukan keleluasaan ruang

 dilaksanakan secara berkala/temporer

 memerlukan kondisi tertentu dalam pencahayaan, tata ruang dan sistem suara.

b. Kegiatan Informasi

 Pengertian

Penerangan, keterangan; pemberitahuan kabar atau berita (tentang) informasi busana dan 

mode; keterangan atau penerangan tentang keadaan busana dan mode dalam masyarakat).

Maka kegiatan informasi Busana dan Mode memiliki pengertian : kegiatan pemberitahuan atau 

pengumuman yang bertujuan untuk memudahkan komunikasi antarra produsen dan konsumen 

tentang mode dan busana beserta segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia mode dan 

busana, baik sejarah perkembangannya maupun hal-hal yang terjadi pada masa sekarang 

(misalnya : informasi mengenai trend mode dan busana yang sedang ‘in’).

 Bentuk Kegiatan

Pusat Informasi Mode

Informasi yang disediakan dalam Pusat Informasi Mode berasal dari dalam maupun luar negeri 

diperuntukkan bagi siswa sekolah mode dan umum, jenis informasi tersebut adalah antara lain 

:

a. Perpustakaan

b. Display, majalah, tabloid, kliping, foto dan album bahan

c. Informasi komputer yang memuat data-data perusahaan dan pihak-pihak yang 

bergerak di bidang mode serta internet.

d. Informasi audio visual berupa pemutaran slide/video compact disc atau laser disc

tentang mode busana dan perkembangannya.

Seminar dan Presentasi

Seminar dan Presentasi ini diselenggarakan oleh [pengelola ataupun pihak luar atau pengelola 

bekerjasama dengan pihak luar dengan tema :
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a. Seminar

Pertemuan membahas trend mode, missal Seminar tentang Profesionalisme Seorang 

Model, Perancang, dan sebagainya.

b. Presentasi

Memperkenalkan produk mode oleh satu pihak kepada pihak lain (perusahaan tekstil 

memperkenalkan produk kepada desainer).

 Sifat Kegiatan 

 formal maupun informal 

 diadakan secara rutin amupun berkala

 beberapa kegiatan memerlukan ketenangan (perpustakaan)

 komunikasi searah maupun dua arah.

c. Kegiatan Pendidikan Mode

 Pengertian 

Pendidikan = perbuatan (hal, cara dsb) mendidik atau pemeliharaan (latihan-latihan dsb) 

badan, batin. Berasal dari kata didik yang berarti mememlihara atau memberi latihan (ajaran, 

pimpinan) mengenai suatu ilmu pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan tentang mode.

 Bentuk kegiatan 

Kegiatan pendidikan dibagi menjadi tiga jurusan, yaitu :

Fashion/Desain Mode, dengan spesifikasi :

 Desain Mode/Fashion, lamanya 9 bulan, ada 6 kelas : (3 kelas pagi dan 3 kelas sore), 

masing-masing 2 kelas teori dan 1 kelas praktek, jumlah siswa per kelas maksimal 20 

orang, membuka kelas baru setiap 3 bulan sekali (maksimal 2 kelas).

 Perdagangan dan Pemasaran Fashion, lamanya 3 bulan, ada 2 kelas (pagi dan sore), 

jumlah siswa per kelas maksimal 20 orang, membuka kelas baru setiap 3 bulan 

(maksimal 2 kelas).

 Manajemen Produksi Fashion, lamanya 3 bulan, ada 2 kelas (pagi dan sore), jumlah 

siswa per kelas maksimal 20 orang, membuka kelas baru setiap 3 bulan (maksimal 2 

kelas).

Modelling dan Koreografi, dengan spesifikasi :

 Anak-anak (2-12 tahun) basic, lama 6 bulan, 2-3 kali seminggu, ada 2 kelas, (1 pagi dan 

1 sore), jumlah siswa per kelas maksimal 16 anak, membuka kelas baru setiap 3 bulan.
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 Anak-anak (2-12 tahun) advance, lama 6 bulan, 2-3 kali seminggu, ada 2 kelas, (1 pagi 

dan 1 sore), jumlah siswa per kelas maksimal 16 anak, membuka kelas baru setiap 3 

bulan.

 Remaja Dewasa (12 tahun ke atas) basic, lama 6 bulan, 2-3 kali seminggu, ada 2 kelas, 

(1 pagi dan 1 sore),  jumlah siswa per kelas maksimal 16 anak, membuka kelas baru 

setiap 3 bulan.

 Remaja Dewasa (12 tahun ke atas) advance, lama 6 bulan, 2-3 kali seminggu, ada 2 

kelas, (1 pagi dan 1 sore),  jumlah siswa per kelas maksimal 16 anak, membuka kelas 

baru setiap 3 bulan.

Kursus-kursus, dengan spesifikasi :

 Kursus Menjahit, lama kursus 3 bulan, 3 kali seminggu, dibagi menjadi : 2 kelas menjahit 

busana pria (1 pagi dan 1 sore), 2 kelas menjahit busana wanita (1 pagi dan 1 sore), 

maksimal 1 kelas 10 orang, 

 Kursus Kecantikan dan Menata Rambut, lama 6 bulan, 3 kali seminggu, 2 kelas 

Kecantikan (1 pagi dan 1 sore) dan kelas Menata Rambut (1 pagi dan 1 sore), 1 kelas 

maksimal 10 orang.

 Kursus Membordir, lama kursus 6 bulan, 3 kali seminggu, 4 kelas (2 pagi dan 2 sore), 1 

kelas maksimal 10 orang, membuka kelas baru setiap 3 bulan.

 Sifat Kegiatan 

 konsentrasi penuh pada kegiatan

 dilaksanakan secara rutin, tertib dan teratur

 beberapa kegiatan membutuhkan ketenangan

 beberapa kegiatan menimbulkan kebisingan

 beberapa kegiatan membutuhkan tenaga dan sirkulasi udara yang leluasa

 dibimbing oleh pengajar ataupun berlatih sendiri dengan bimbingan.

4.6.2. Kelompok Kegiatan Penunjang

 Pengertian

Merupakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melengkapi untuk menunjang kegiatan-kegiatan 

yang berlangsung dalam Graha Mode Busana di Surakarta.

 Bentuk Kegiatan
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Fashion Café

Fashion Café ini diselenggarakan oleh pengelola, berupa franchise dan fashion café. Fashion 

Café merupakan restoran yang didesain dengan konsep fashion, yaitu dengan menyajikan 

pertunjukkan hidup (live show) berupa peragaan busana (fashion show), serta memamerkan 

memorabilia yang berkaitan dengan mode (busana dan perlengkapannya), sehingga di dalam 

restoran terdapat panggung peragaan busana dan tempat-tempat display. 

Retail dan Butik

Retail dan Butik disediakan untuk disewakan kepada desainer-desainer lokal maupun 

nasional.. dengan adanya retail dan butik ini memeberikan kesempatan kepada desainer lokal 

maupun nasional memamerkan hasil karya dan mempromosikannya. 

Keberadaan Graha Mode Busana ini diarahkan terletak di kawasan yang memiliki image 

kawasan perdagangan produk fashion yang kuat; Retail dan butik ini digunakan untuk busana, 

assesoris dan perlengkapannya sehingga diharapkan menjadi etalase bagi bangunan Graha 

Mode Busana  di Surakarta.

Food Court

Food Court disediakan untuk melayani kebutuhan para siswa sekolah mode, karyawan dan 

pengunjung.

Kantor Agen Model dan Studio Foto

Agen model merupakan sebuah agen yang menyalurkan para model untuk keperluan 

peragaan busana. Agen ini disediakan oleh pengelola untuk kepentingan peragaan yang 

diselenggarakan oleh pengelola maupun pihak luar. Sedangkan Studio Foto disediakan oleh 

pengelola sebagai bagian yang berhubungan dengan agenmodel dan perpustakaan. Agen 

Model membutuhkan foto-foto untuk mempromosikan dan mempublikasikan modelnya, 

perpustakaan membutuhkan foto-fotodan video dokumentasi (dalam dan luarnegeri) yang 

dihimpun bagian humas, yang diproses di studio foto.



Tugas Akhir
Perencanaan dan Perancangan

BAB 4
Graha Mode Busana
Di Surakarta

11

Salon Tata Rias Wajah dan Rambut

Fasilitas ini disediakan untuk melayani kebutuhan pengunjung akan perawatan dan tat arias 

wajah dan rambut. Pengelolaannya diserakan kepada pihak penyewa dengan tenaga 

professional di bidangnya yang sewaktu-waktu dibutuhkan tenaganya apabila berlangsung 

peragaan busana.

Mini Bank beserta fasilitas ATM dan Money Changer

Mini Bank yang disediakan untuk melayani kebutuhan pengunjung akan pengambilan dan 

penukaran uang serta untuk mendukung adanya pelaksanakan transaksi jual beli produk-

produk yang dipasarkan di dalam Graha Mode Busana di Surakarta.

Mini Post Office dan Warung Telekomunikasi

Fasilitas ini disediakan untuk memudahkan pengunjung dalam berkomunikasi serta proses 

pengiriman paket bagi produk-produk fashion hasil transaksi.

4.6.3. Kelompok Kegiatan Pengelolaan Dan Administrasi

 Pengertian

Berupa kegiatan pengelolaan, pengaturan hubungan serta mengorganisir kegiatan intern yang 

berlangsung di Graha Mode dan Busana di Surakarta yaitu berupa kegiatan informasi, 

promosi, dan pendidikan beserta kegiatan penunjang. 

 Bentuk Kegiatan

Administrasi

Mengurusi segala usaha pembukuan, surat menyurat, perizinan dan sebagainya dari dalam 

dari luar Graha Mode Busana di Surakarta.

Pengelolaan, meliputi :

 Pengelolaan, yaitu : koordinasi antar unsur dalam kegiatan promosi, informasi dan 

pendidikan beserta berbagai kegiatan penunjang yang diwadahidalam Graha Mode 

Busana di Surakarta.

 Mengadakan hubungan dengan dinas-dinas berwenang.

 Rapat dan diskusi.

 Sifat Kegiatan

 Suasana formal dalam lingkungan kerja 
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 Dilaksanakan secara rutin, teratur dan terpimpin.

 Konsentrasi sedang/penuh, tergantung pada jenis kegiatan.

 Tingkat ketenangan sedang.

4.6.4. Kelompok Kegiatan Pelayanan/Servis

 Pengertian

Merupakan kegiatan pelaksanaan operasionalisasi gedung Graha Mode dan Busana di 

Surakarta agar segala kegiatan yang berlangsung di dalamnya dapat berjalan dengan lancar, 

tertib nyaman dan aman.

 Bentuk Kegiatan

Parkir :

 Parkir pengelola dan penyewa

 Parkir pengunjung

Musholla

Fasilitas yang disediakan untuk keperluan ibadah baik pengelola, pengunjung maupun 

penyewa.

Keamanan (Security Service) :

 Pengamanan gedung

 Pengamanan kegiatan

Operasionalisasi Fasilitas gedung (Mekanikal Elektrikal)

 Operasional air bersih, air kotor

 Penyediaan energi listrik

 Pengaturan AC, dsb.

Kebersihan (Cleaning Service)

Merupakan kegiatan pengelolaan sampah

 Sifat Kegiatan

 Informal

 Dilaksanakan secara rutin

 Beberapa kegiatan menimbulkan kebisingan
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4.7. Pelaku Kegiatan 

Pelaku kegiatan dalam Graha Mode Busana di Surakarta dapat dikelompokkan menjadi :

4.7.1. Kelompok Pengelola

Mengelola kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam Graha Mode Busana di Surakarta. 

Pelaku kegiatan dalam kelompok ini adalah :

1. Pengelola administrasi serta kegiatan lain dalam pelayanan maupun operasionalisasi 

Graha Mode Busana di Surakarta.

2. Pengajar/pelatih Dallam berbagai kegiatan pendidikan mode.

3. Pengelola Pusat Informasi Mode.

4. Para Pekerja Teknisi Bangunan (ME).

5. Petugas Servis (kemanan dan kebersihan).

4.7.2. Kelompok Penyewa

Yaitu pemakai yang menyewa ruang-ruang yang ada sebagai tempat usaha komersial, dengan 

kewajiban membayar uang sewa. Pelaku menyewa bangunan Graha Mode Busana di 

Surakarta ini terdiri dari :

1. Kegiatan Pameran Mode

Pelaku yang terlibat dalam kegiatan pameran terdiri dari :

- Displayer untuk pameran tetap

- Displayer untuk pameran berkala

- Panitia penyelenggara.

2. Kegiatan Peragaan Mode Busana

Dalam peragaan mode dan busana, personil-personil yang terlibat antara lain :

- Perancang Mode dan asistennya

- Peraga Mode (peragawan/peragawati)

- Koreografer (penata gerak) dan asistennya

- Penata rias dan asistennya

- Penata panggung dan asistennya

- Penata cahaya dan suara dan asistennya

- Panitia penyelenggara

- Pembawa acara
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3. Kegiatan Seminar dan Presentasi

Pelaku yang terlibat dalam seminar ataupun presentasi, terdiri dari :

- Pembicara

- Pembawa acara

- Moderator dan penulis

- Panitia penyelenggara.

4. Kegiatan Butik dan Retail 

Pelaku kegiatan pada suatu butik yaitu :

- Seorang perancang busana, yaitu orang yang merancang busana yang dihasilkannya 

dalam butik sekaligus sebagai pengelola dan penanggung jawab butik tersebut.

- Seorang asisten perancang busana, bertugas membantu kegiatan perancang.

- 5 orang karyawan,  yaitu bagian keuangan, pemasaran dan informasi.

Pelaku kegiatan pada suatu retail fashion yaitu :

- Seorang pengusaha yang mengelola dan bertanggung jawab penuh terhadap tokonya.

- Dua orang karyawan (pramuniaga)

Untuk Graha Mode dan Busana di Surakarta direncanakan terdapat 10 butik serta 10 retail 

fashion dan perlengkapannya.

5. Kegiatan Workshop dan Konsultasi Perancang

Pelaku yang terlibat di dalamnya yaitu :

- Perancang Mode

- Asisten Perancang

- Peraga Mode

Untuk Graha Mode dan Busana di Surakarta direncanakan terdapat 10 ruang ubtu kegiatan ini 

yang dapat digunakan oleh perancang lokal maupun dari luar Surakarta.

6. Kegiatan Salon tata Rias dan Rawat Wajah, Rambut dan Tubuh  

Pelaku pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Seorang pengusaha salon 

- Karyawan, terdiri dari hairdresser, stylist, penata rias wajah dan rawat tubuh, 

berjumlah 6 orang.
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- Seorang kasir.

7. Kegiatan Fashion Café

Pelaku pada kegiatan fashion café terdiri dari :

- Seorang manajer pengelola

- Staff humas

- Staff keuangan 

- Staff perlengkapan

- 10 pramusaji dan 4 orang pramuniaga

- 12 orang peraga mode.

8. Kegiatan Food Court

Pelaku pada kegiatan Food Court, yaitu :

- 6 orang pengelola

- 12 orang karyawan (pramuniaga, pramusaji, perlengkapan).

9. Kegiatan Kantor Agen Model dan Studio Foto

Pelaku kegiatan pada Kantor Agen Model yaitu empat orang perwakilan agen model dan dua 

orang tenaga fotografer professional pada Studio Foto.

10. Kegiatan Minibank dan mini Warpostel

Ruangan ini akan disewakan atau dijual kepada instansi yang terkait yaitu Bank dan mini 

warpostel disewa atau dijual kepada PT. Telkom ataupun perorangan.

4.7.3. Kelompok Pengunjung

Kelompok pengunjung adalah orang-orang yang datang berkunjung ke Graha Mode Busana di 

Surakarta untuk tujuan tertentu, antara lain:

1. Pengunjung dengan tujuan melihat-lihat.

2. Pengunjung dengan tujuan mencari informasi.

3. Pengunjung dengan tujuan mengikuti kegiatan pendidikan. 

4. Pengunjung dengan tujuan melihat peragaan dan pameran busana dan pameran busana 

serta tata rias wajah, rambut, dan tubuh. 



Tugas Akhir
Perencanaan dan Perancangan

BAB 4
Graha Mode Busana
Di Surakarta

16

5. Pengunjung dengan tujuan membeli.

6. Pengunjung dengan tujuan bisnis.

7. Pengunjung dengan tujuan membutuhkan/memakai jasa ataupun pelayanan yang ada.

8. Pengunjung dengan tujuan megadakan kegiatan tertentu (penyelenggara) yang bekerja 

sama dengan pihak pengelola Graha Mode Busana di Surakarta serta peserta dari 

kegiatan tersebut.
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BAB V

ANALISA PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

GRAHA MODE BUSANA DI SURAKARTA

5.1. Analisa Penentuan Konsep Peruangan 

5.1.1. Analisa Penentuan Kegiatan 

Tujuan : memperoleh gambaran tentang alur sirkulasi kegiatan dari pelaku kegiatan. 

Dasar pertimbangan :

- Pelaku kegiatan 

Dari pelaku kegiatan (pengunjung pengelola dan penyewa) akan diketahui aktifitas apa saja 

yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan. 

- Urutan kegiatan. 

Dari urutan kegiatan akan dihasilkan suatu pola kegiatan dari para pelaku kegiatan. 

Pembahasan : 

Pada kegiatan masing-masing pelaku kegiatan dapat digambarkan dalam skema sebagai 

berikut : 

a. Kelompok Pengunjung 

b. Kelompok Pengelola

Datang

Parkir kendaraan

Main Entrance Hall/lobby

- melihat-lihat
- melihat pagelaran busana
- melihat pameran mode
- mencari informasi mode
- mengikuti seminar mode
- mengikuti pendidikan mode 

Pulang

ambil kendaraan

Kegiatan Penunjang

Mengelola Kegiatan Utama Pulang

ambil kendaraanMengelola Kegiatan 
Penunjang

Melakukan Kegiatan Service

Datang

Parkir kendaraan

Main Entrance

Gambar 27
Skema Kegiatan Kelompok Pengunjung

Gambar 28
Skema Kegiatan Kelompok Pengelola
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c. Kelompok Penyewa

Pengusaha/Penyewa Retail butik

Perancang Mode

Peraga Mode

Pengusaha Promosi-Pameran

Datang Persiapan

Toilet

PulangPeragaan busana

Rias
Ganti  busana

Datang

Parkir kendaraan Sortir

Pameran, Transaksi Pulang

ambil kendaraan

Stock barang

Peragaan
istirahat

Bekerja, merancang, 
melayani klien

Pertemuan

Datang

Parkir kendaraan

Pulang

ambil kendaraan

Datang

Parkir kendaraan Sortir

Display, Transaksi Pulang

ambil kendaraan

Stock barang

Gambar 29
Skema Kegiatan Pengusaha/Penyewa Retail butik

Gambar 30
Skema Kegiatan Perancang Mode

Gambar 31
Skema Kegiatan Peraga Mode

Gambar 32
Skema Kegiatan Pengusaha Promosi-Pameran
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Pengelola Kegiatan Penunjang

Pengelola Kegiatan Fashion Cafe, Food Court

5.1.2. Analisa Pendekatan Kebutuhan Ruang dan Pengelompokan Ruang

Tujuan : memperoleh rincian tentang macam-macam ruang yang dibutuhkan.

Dasar pertimbangan :

- Pola Kegiatan

Dari pola kegiatan akan dapat diketahui macam aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh para 

pelaku kegiatan.

-  Macam Kegiatan

Dari macam kegiatan akan didapatkan suatu tuntutan kebutuhan ruang yang diperlukan oleh 

para pelaku kegiatan untuk menampung/mewadahi kegiatannya.

Sesuai dengan Program Kegiatan yang dilakukan dalam Graha Mode Busana di Surakarta, 

maka kebutuhan ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Kebutuhan Ruang dan Pengelompokan Ruang
KELOMPOK KEGIATAN
KEGIATAN UMUM

KEGIATAN UTAMA
A. Kegiatan Promosi 
Peragaan Busana

Pengunjung

Pengunjung

MACAM KEGIATAN
- datang
- masuk dan melihat-lihat 
- mencari informasi 
- menelepon
- ke lavatory

- datang
- menunggu  
- melihat peragaan mode

KEBUTUHAN RUANG
- space penerima/plaza
- entrance hall/lobby
- ruang informasi 
- telepon umum
- lavatory

- hall peragaan
- Foyer/lobby pengunjung 
- R. Audience peragaan

Datang

Administrasi

Toilet

Pulang

Melayani 
Pengunjung

Dapur

Datang

Administrasi

Toilet

Pulang

Istirahat

Melayani 
Pengunjung

Gambar 33
Skema Kegiatan Pengusaha Salon, Minibank, Mini Warpostel, Kantor Agen Model dan Studio Foto

Gambar 34
Skema Kegiatan Fashion Cafe, Food Court
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Pameran

Workshop Perancang

B. Kegiatan Informasi
Pusat Informasi Mode

Seminar/ceramah dan 
Presentasi

Penyewa 
(pengusaha 
/perancang) 
peraga busana

Pengelola
/karyawan 

Pengunjung

Pengunjung

Penyewa
(pengusaha/
perancang)

Pengunjung
perancang

Pengunjung

pengelola

Kepala pusat 
informasi

Pengunjung

Penyewa
(pengusaha/ 

- menunggu
- ke lavatory

- mempersiapkan peragaan mode

- memperagakan busana
- istirahat 

- mengatur sound dan lighting
- mempersiapkan jamuan makan
- ke lavatory

- membeli materi peragan
- mengepas busana
- mengambil dan membayar barang

- melihat pameran tetap 
- melihat pameran berkala
- ke lavatory

- mempersapkan materi display 
- menyimpan barang dan alat
- mengelola, mengawasi pameran 

- konsultasi dengan perancang 
- merancang desain busana

- menitipkan barang
- melihat-lihat buku/majalah
- membaca
- melihat brosur mode
- menonton slide/video dan laser 
disc mode

- mengakses informasi di computer/ 
internet  

- meminjam buku
- memfotokopi buku
- ke lavatory

- melayani penitipan
- melayani peminjaman
- melayani fotokopi
- menginventarisir dan merawat 
koleksi

- menyimpan koleksi

- mengatur dan mengkoordinir staff 
pusat informasi

- ke lavatory

- menunggu
- mengikuti seminar, ceramah dan 
diskusi 

- ke lavatory
- mempersiapkan diri
- menyampaikan materi 

- R. VIP
- lavatory

- R. ganti dan loker
- R. Rias
- R. Persiapan 
- R. Peragaan Busana/catwalk
- R. istirahat 

- R. sound dan lighting
- dapur dan pantry
- lavatory

- R. penjualan materi peragaan
- R. pas konsumen 
- R. pembayaran

- R. Pameran tetap
- R. Pameran berkala
- Lavatory 

- R. persiapan materi pameran
- R. simpan
- R. panitia penyelenggara

- R. konsultasi perancang
- R. Studio desain
- R. simpan

- R. penitipan barang
- Rak buku
- R. baca 
- R. display
- R. audio visual

- R. informasi komputer dan 
internet
- R. peminjaman/registrasi
- R. fotokopi
- lavatory

- R. penitipan barang
- R. peminjaman/registrasi
- R. fotokopi
- R. catalog dan perawatan

- gudang

- R. kepala pusat informasi

- lavatory

- R. tunggu/lobby
- R. seminar 

- lavatory
- R. persiapan
- R. Podium
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C. Kegiatan Pendidikan

KEGIATAN PENUNJANG
Fashion Cafe

Retail dan Butik

Food Court

perancang)
pengelola

Pengunjung 
(sisiwa)

pengelola

pengajar

pengunjung

Peraga busana

Pengelola 
(karyawan)

Pengunjung

Penyewa retail/ 
karyawan

pengunjung

- mengatur perangkat audio
- menyimpan perangakat alat 
visual/LCD/proyektor 

- pendaftaran dan administrasi 
pendidikan

- pendidikan desain mode

- pendidikan pemasaran produk 
fashion

- pendidikan manajemen produk 
fashion

- pendidikan modeling dan 
koreografi

- kursus menjahit
- kursus kecantikan dan menata 
rambut

- kursus membordir
- istirahat
- mencari literatur  mode
- ke lavatory

- mengelola sekolah mode
- rapat
- ke Lavatory

- mengajar sekolah mode
- rapat
- ke Lavatory

- datang
- makan minum
- menikmati peragaan busana
- melihat display memorabilia
- membayar
- ke lavatory

- mempersiapkan diri
- tampil di panggung
- ke lavatory

- menyiapkan makanan dan 
minuman 

- menyimpan barang dan alat
- melayani pembayaran

- melihat-lihat
- mencoba pakaian
- membayar
- melayani pengunjung
- menyimpan barang
- melayani pembayaran

- makan, minum, bersantai
- membayar

- R. Audio
- R. Proyektor

- R. administrasi

- R. teori desain mode
- R. praktek desain mode
- R. teori pemasaran produk 

fashion
- R. teori manajemen produk 
fashion
- R. teori modeling dan 
koreografi
- R. praktek modeling dan 
koreografi
- R. praktek menjahit
- R. praktek kecantikan dan 
menata rambut
- R. praktek membordir
- kafetaria
- perpustakaan
- lavatory

- R. Pengelola, R. TU
- R. rapat
- lavatory

- R. kelas, R. Pengajar
- R. rapat
- lavatory

- hall
- ruang makan, bar
- area audience
- area display
- r. pembayaran/kasir
- lavatory

- area belakang panggung
- panggung (catwalk)
- lavatory

- dapur dan pantry

- gudang
- r. kasir

- showroom,tempat display 
- r. ganti pakaian
- r. kasir
- R. showroomdan etalase
- gudang
- R. kasir

- food court
- r. kasir/counter makanan 
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Minibank dan money 
changer

Mini warpostel

Agen model dan studio 
foto

KEGIATAN PENGELOLA

KEGIATAN PELAYANAN

pengelola

pengunjung

pengelola

pengunjung

pengelola

pengunjung

pengelola

pengunjung

pengelola 
(direktur)

wakil direktur

Sekretaris

Kabag dan staff

pengunjung

Pengelola 

- melayani pengunjung
- menyiapkan makanan dan 
minuman

- menukar, mengirim, mengambil  
uang
- melayani pengunjung

- menunggu
- mengirim surat/paket
- menelepon
- melayani pengunjung

- datang
- konsultasi
- foto
- mengelola kegiatan
- memproses foto

- datang, menunggu
- bertamu, mengadakan kerjasama

- bekerja
- menerima tamu
- rapat
- makan, minum
- ke lavatory
- bekerja
- menerima tamu
- rapat
- makan, minum
- ke lavatory
- bekerja
- menginventarisir berkas
- rapat
- makan, minum
- ke lavatory

- bekerja

- rapat
- menginvetarisir berkas
- menyimpan alat
- fotokopi
- makan minum
- ke lavatory

- datang, ambil tiket parkir
- parkir kendraan
- istirahat, menunggu
- ibadah
- ke lavatory

- datang, parkir kendaraan

minuman
- r. kasir/counter makanan 
minuman
- dapur dan pantry

- R. minibank/money changer
- R. ATM
- R. minibank/money changer

- R. tunggu
- R. mini post office
- R. telepon (wartel)
- r. Pembayaran

- R. tamu
- R. agen model
- studio foto
- kantor agen model
- ruang gelap

- hall/lobby
- R. tamu

- R. kerja direktur
- R. tamu
- R. rapat
- R. pantry
- lavatory
- R. kerja wakil direktur
- R. tamu
- R. rapat
- R. pantry
- lavatory
- R. sekretaris
- R. arsip
- R. rapat
- R. pantry 
- lavatory

- R. kabag HRD dan staff
- R. kabag keuangan dan staff
- R. kabag Humas dan staff
- R. kabag pemasaran dan staff
- R. kabag promosi dan staff
- R. rapat
- R. arsip
- gudang
- R. fotokopi
- R. pantry umum
- lavatory

- R. tiket parkir
- area parkir kendaraan
- R. istirahat sopir
- R. Musholla dan wudlu
- lavatory

- area parkir pengelola
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/penyewa

Karyawan 
kebersihan

Karyawan 
teknisi

Keamanan

Semua 
karyawan

- ibadah

- menyimpan barang dan alat
- membuang sampah

- mengatur mekanikal elektrikal
- melakukan perawatan  sarana 
utilitas gedung

- mengawasi gedung
- mengelola tiket parkir 

- ibadah
- ke lavatory

- R. Musholla dan wudlu

- gudang dan loker
- R. sampah

- R. MEE
- R. reservoir dan pompa air
- R. Genset 
- R. AHU

- R. Penjaga keamanan 
- R. Tiket parkir 

- R. Musholla dan wudlu
- lavatory

5.1.3. Proses Penentuan Pola Hubungan dan Organisasi Ruang

Tujuan : memperoleh pola hubungan dan organisasi ruang makro dan mikro.

Pola hubungan ruang dan organisasi ruang makro menggambarkan hubungan antar 

kelompok/unit ruang, sedangkan yang mikro menggambarkan hubungan antarruang yang ada 

dalam masing-masing kelompok/unit ruang.

5.1.3.1.  Pola Hubungan Ruang Antar Kelompok Kegiatan Ruang (Makro)

Keterangan :          : hubungan antarkegiatan/ruang erat (dekat).  

                      : hubungan antarkegiatan/ruang kurang erat.

    : tidak ada hubungan antarkegiatan/ruang. 

Pola hubungan dan organisasi ruangnya adalah sebagai berikut : 

1 Kelompok Umum
2 Kelompok Utama

a. Informasi
b. Promosi
c. Pendidikan

3 Kelompok pengelola 
4 Kelompok penunjang/pelengkap
5 Kelompok pelayanan/servis

1

5 2

3

4

Gambar 35
Organisasi Antar Kelompok Kegiatan Ruang (Makro)

Tabel 4
Pola Hubungan Antar Kelompok Kegiatan Ruang (Makro)
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5.1.3.2.  Pola Hubungan Ruang dalam Kelompok Kegiatan (Mikro)

A. Kelompok Kegiatan Umum

1 Parkir pengunjung
2 Space penerima
3 Entrance Hall/lobby
4 R. Informasi
5 R.Telepon Umum
6 Lavatory

B. Kelompok Kegiatan Utama
B.1. Unit Kegiatan Peragaan Busana

1 Hall Peragaan
2 lobby pengunjung
3 R. VIP
4 R. peragaan busana/panggung
5 R. belakang panggung
6 R. Rias
7 R. ganti/loker
8 R. persiapan
9 R. sound dan lighting
10 dapur dan pantry
11 R. penjualan materi peragaan
12 R. pas konsumen
13 R. pengambilan/pembayaran 
14 lavatory

1

4 2

3

6

5

1

42

3

5

109

14

11

12 13

6 7

8 14

Gambar 36
Organisasi Ruang Kelompok Kegiatan Umum

Tabel 5
Pola Hubungan Ruang Kelompok Kegiatan Umum

Tabel 6
Pola Hubungan Ruang Kelompok Kegiatan Utama

Gambar 37
Organisasi Ruang Kelompok Kegiatan Umum
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B.2. Unit Kegiatan Pameran

1 R. pameran tetap
2 R. pameran berkala
3 R. persiapan materi pameran
4 R. simpan/gudang
5 R. panitia penyelenggara
6 lavatory

B.3. Unit Kegiatan Workshop Perancang

1 R. display
2 R. konsultasi perancang mode
3 R. studio desain
4 R. simpan/gudang

B.4. Unit Kegiatan Pusat Informasi Mode

1 R. rak buku
2 R. baca perpustakaan
3 R. display majalah dan brosur mode
4 R. audio visual
5 R. informasi komputer dan internet
6 R. penitipan barang
7 R. peminjaman/pendaftaran
8 R. kepala pusat informasi dan staff
9 R. fotokopi
10 R. katalog
11 gudang
12 lavatory

1

4 2 3

6
5

1 4

2 3

1

4

2

3

5

10

9

11

12

6

78

Gambar 38
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Pameran

Tabel 7
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Pameran

Gambar 39.
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Workshop Perancang

Tabel 8
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Workshop Perancang

Tabel 9
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Pusat Informasi Mode

Gambar 40
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Pusat Informasi Mode



Tugas Akhir
Perencanaan dan Perancangan

BAB 5
Graha Mode Busana
Di Surakarta

10

B.5. Unit Kegiatan Seminar dan Presentasi

1 R. tunggu/lobby
2 R. audience seminar/presentasi
3 R. podium
4 R. persiapan
5 R. audio
6 lavatory

B.6. Kelompok Kegiatan Pendidikan Mode

1 R. administrasi
2 R. kepala pendidikan mode
3 R. pengajar
4 R. rapat
5 R. teori desain mode
6 R. praktek desain mode
7 R. teori pemasaran produk fashion
8 R. teori manajemen produk fashion
9 R. teori modeling dan koreografi
10 R. praktek modeling dan koreografi
11 R. praktek kecantikan dan menata rambut
12 R. praktek menjahit
13 R. praktek membordir
14 Hall/lobby
15 lavatory

1

4 2

5

6

3

5

109

11

12

6 7 8

13

1415

1

42

3

Tabel 10
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Seminar dan Presentasi

Gambar 41
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Seminar dan Presentasi

Tabel 11
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Pendidikan Mode

Gambar 42
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Pendidikan Mode
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C. Kelompok Kegiatan Penunjang

C.1. Kelompok Kegiatan Fashion Cafe

1 hall
2 R. pembayaran/kasir
3 R. makan, bar
4 area audience
5 area display memorabilia
6 panggung (catwalk)
7 area belakang panggung
8 dapur dan pantry 
9 gudang
10 lavatory

C.2. Unit Kegiatan Retail dan Butik

1 R. display/showroom
2 R. pas pakaian
3 R. pembayaran/kasir 
4 R. simpan/gudang

C.3. Unit Kegiatan Food Court

1 food court
2 r. kasir/counter makanan minuman
3 dapur dan pantry
4 lavatory

C.4. Unit Kegiatan Minibank dan Money changer

1 R. tunggu
2 R. minibank/money changer
3 fasilitas ATM

C.5. Unit Kegiatan Mini warpostel

1 R. tunggu
2 R. mini post office
3 R. wartel
4 R. pembayaran

5

10 9

6 7

8

1

42

3

10

1 4

2 3

1 4

2 3

1 2

3

1

42

3

Tabel 12.
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Fashion Cafe

Gambar 43
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Fashion Cafe

Tabel 13
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Retail dan Butik

Gambar 44
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Retail dan Butik

Tabel 14
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Food Court

Gambar 45
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Food Court

Tabel 15
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Minibank dan Money Changer

Gambar 46
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Minibank dan Money Changer

Tabel 16
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Mini Warpostel

Gambar 47
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Mini Warpostel
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C.6. Unit Kegiatan Agen Model dan Studio Foto

1 R. tamu
2 R. kantor agen model 
3 R. studio foto
4 R. gelap

C.7. Unit Kegiatan Salon

1 R. tunggu
2 R. tata rias wajah dan rambut
3 R. tata rawat wajah dan rambut
4 R. pembayaran

D. Kelompok Ruang Kegiatan Pengelolaan

1 hall/lobby
2 R. tamu
3 R. kerja direktur
4 R. kerja wakil direktur
5 R. sekretaris
6 R. rapat
7 R. arsip
8 R. kabag HRD dan staff
9 R. kabag keuangan dan staff
10 R. kabag Humas dan staff
11 R. kabag pemasaran dan staff
12 R. kabag promosi dan staff
13 R. fotokopi
14 R. makan, pantry 
15 gudang
16 lavatory

1 4

2

3

1

4

2 3

16

13

6

7

14

15

1

4

23

5

10

911

12

8

Tabel 17
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Agen Model dan Studio Foto

Gambar 48
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Agen Model dan Studio Foto

Tabel 18
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Salon

Gambar 49
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Salon

Tabel 19
Pola Hubungan Ruang Kelompok Kegiatan Pengelolaan

Gambar 50
Organisasi Ruang Kelompok Kegiatan Pengelolaan
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E. Kelompok Ruang Kegiatan Pelayanan

1 R. tiket parkir
2 area parkir pengunjung
3 area parkir pengelola
4 R. istirahat sopir
5 R. Teknisi
6 R. Musholla dan wudlu
7 gudang dan loker
8 R. Penjaga keamanan
9 R. MEE
10 R. Genset
11 R. AHU
12 R. reservoir dan pompa air
13 R. sampah
14 lavatory

5

14

13

6

7

8

10

9

11

121

4

2

3

Tabel 20
Pola Hubungan Ruang Kelompok Kegiatan Pelayanan

Gambar 51
Organisasi Ruang Kelompok Kegiatan Pengelolaan
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5.1.4. Analisa Penentuan Kapasitas Pengunjung, Pengelola dan Penyewa

A. Pengunjung

Jumlah pengunjung Graha Mode Busana di Surakarta diasumsikan 80% berasal dari Surakarta 

dan sisanya dari luar kota (termasuk wisatawan). 80% di atas diambil dari perkiraan penduduk 

golongan menengah ke atas sebesar 15% dari penduduk Surakarta. 15% dari perkiraan 

penduduk 10 tahun mendatang sebesar 679.000 (RUTRK Kodya Surakarta 1993-2013) yaitu 

101.850 orang, dengan asumsi bahwa setiap 1000 orang terdapat 4 orang yang melaksanakan 

kegiatan mode, maka jumlah pengunjung pada suatu waktu = 101.850 : 1000 x 4 =  408 orang. 

Sehingga jumlah pengunjung dari dalam dan luar kota Surakarta pada suatu waktu = 100/80 x 

408 = 510 orang.

Sedangkan kapasitas jumlah pengunjung pada tiap unit kegiatan diasumsikan sebagai berikut :

Kelompok Kegiatan Unit Kegiatan Kapasitas
Kegiatan Promosi Peragaan Busana 500

Pameran tetap 50
Pameran berkala 200
Workshop perancang 10

Kegiatan Informasi Pusat Informasi Mode 100
Seminar dan Presentasi 150

Kegiatan Pendidikan Pendidikan Sekolah Mode dan Kursus 194
Kegiatan Penunjang Fashion Cafe 100

Retail dan Butik 100
Food Court 200
Mini bank dan Money Changer 10
Mini warpostel 10
Agen Model dan Studio foto 10
Salon (tata rias dan rawat wajah, rambut) 10

Jumlah 1644

B. Pengelola

Pengelola mengelola segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan di dalam Graha Mode 

Busana di Surakarta baik ke dalam maupun keluar, terdiri dari :

Pengelola Graha Mode 
Busana

Direktur 1
Wakil Direktur 1
Sekretaris 1
HRD dan staff 4
Keuangan dan staff 6

Tabel 21
Jumlah Pengunjung pada tiap Unit kegiatan

Tabel 22.
Jumlah Pengelola pada tiap Unit kegiatan
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Humas dan staff 6
Promosi dan staff 6
Pemasaran dan staff 6

Pengelola Kegiatan 
Pendidikan Mode

Kepala Sekolah Pendidikan Mode 1
Staff Pengajar 10
Staff Administrasi 4

Pengelola Pusat 
Informasi Mode

Kepala Pusat Informasi Mode 1
Staff Perpustakaan 4
Staff Kegiatan Audio Visual Mode 2
Staff Kegiatan Informasi Komputer/Internet 2

Pengelola Kegiatan 
Servis

Ruang Teknisi Bangunan 4
Ruang Penjaga Keamanan 5
Ruang Ticketing Parkir 2
Lavatory 4

Jumlah 60

C. Penyewa

Kapasitas Penyewa pada Graha Mode Busana di Surakarta yang direncanakan :

Kelompok Kegiatan Unit Kegiatan Kapasitas
Kegiatan Promosi Peragaan Busana 100

Pameran Mode 10
Workshop perancang 40

Kegiatan Pendidikan Kegiatan Seminar dan Presentasi 10
Kegiatan Penunjang Fashion Cafe 40

Retail dan Butik 80
Food Court 20
Mini bank dan Money Changer 6
Mini warpostel 6
Agen Model dan Studio foto 6
Salon (tata rias dan rawat wajah, rambut) 10

Jumlah 328

Jadi jumlah pelaku dalam Graha Mode Busana di Surakarta diasumsikan berjumlah 1644 + 60 

+ 328 = 2032 orang.

5.1.5. Analisa Pendekatan Besaran Ruang

Tujuan : memperoleh besaran ruang-ruang dalam Graha Mode Busana di Surakarta. 

Dasar Pertimbangan :

- kapasitas pemakai

- luasan peralatan dalam ruang

Tabel 23.
Jumlah Penyewa  pada tiap Unit kegiatan
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- kebutuhan flow (area gerak).

- Dasar Perhitungan

 Perhitungan Standart (studi literatur) : 

 Neufert Archtect Data, Ernst Neufert Jilid 1 dan 2 (NAD).

 New Metric Handbook Planning and Data Design (MH).

 Perhitungan Khusus : ditentukan dari besaran kapasitas, kenyamanan pengguna 

ruang, unit fungsi, sirkulasi, flow.

 Perhitungan Asumsi : berdasarkan Studi banding (SB) dan asumsi (A).

Perhitungan besaran ruang dalam Graha Mode Busana di Surakarta yang direncanakan yaitu 

sebagai berikut :

A. Kelompok Kegiatan Umum

RUANG Besaran Ruang
Kapasitas Standart Sumber Luas Flow Total 

Entrance Hall 200 orang 1,44 m2/orang NAD 288 40% 404

R. Informasi Asumsi :
- meja informasi =1 buah
-  kursi = 2 buah

SB 10 20% 12

R. telepon umum 4 unit 1 m2/unit SB 4

Lavatory A 40

Total 460

B. Kelompok Kegiatan Utama
B.1. Peragaan Busana

RUANG Besaran Ruang
Kapasitas Standart Sumber Luas Flow Total 

Lobby pengunjung 100 orang 0,8 m2/orang NAD 80 40% 112

Hall Peragaan - Pengunjung 500 org
- Asumsi:
- Dinnerseat 1 
bh/8org=63bh
  -catwalk/stage= 1bh

-area dinner 
seat/r.audienc
e  6,15m2/bh

-catwalk/ stage 
30% dari area 
audience

NAD 388

116

40%

706

R. VIP 100 orang 0,8 m2/orang NAD 80 25% 100

Panggung Panggung dan catwalk A 80

R. Rias 50 orang 1,2 m2/org NAD 60 25% 75

R. ganti/loker 50 orang 1,6 m2/org NAD 80 25% 100

Tabel 24.
Besaran Ruang Kelompok kegiatan Umum

Tabel 25.
Besaran Ruang Kegiatan Peragaan Busana
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R. persiapan 50 1,6 m2/org NAD 80 30% 104

R. sound dan lighting A 24

Dapur dan pantry A 100

R. penjualan materi 

peragaan

Asumsi : 

- busana 500 buah

0,18 m2/bh NAD 90 25% 112

R. pas konsumen 10 buah 1,35 m2/bh NAD 13.5 13.5

R. 

pengambilan/pembayaran

2 set meja
3 orang pengelola

2,4 m2/bh
1,2 m2/org

A
NAD

8,4 25% 10.5

Lavatory A 60

Total 1597

B.2. Unit Kegiatan Pameran

RUANG Besaran Ruang
Kapasitas Standart Sumber Luas Flow Total 

R. pameran berkala 150  orang 1,35 m2/org NAD 202 100% 404

R. pameran tetap Asumsi 20% R. 
Pameran Berkala

NAD 100

R. persiapan materi 
pameran

A 100

R. panitia 
penyelenggara

20 orang 1,2 m2/org NAD 24 25% 30

R. simpan/gudang A 15

Lavatory A 20

Total 669

B.3. Unit Kegiatan Workshop Perancang

RUANG Besaran Ruang
Kapasitas Standart Sumber Luas Flow Total 

R. display 10 ruang 12 m2/ruang A 120 30% 160

R. konsultasi 

perancang mode

10 perancang 2,76 m2/ 

perancang

NAD 27,6 20% 33,5

R. studio desain 10 perancang 12 m2/ 

perancang

NAD 120 20% 144

R. simpan/gudang 10 ruang 9 m2/buah A 90

Total 427,5

B.4. Unit Kegiatan Pusat Informasi Mode

Tabel 26
Besaran Ruang Kegiatan Pameran

Tabel 27
Besaran Ruang Kegiatan Workshop Perancang

Tabel 28
Besaran Ruang Kegiatan Pusat Informasi Mode
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RUANG Besaran Ruang
Kapasitas Standart Sumber Luas Flow Total 

R. rak buku 20.000 buku
  5.000 majalah

154 buku/m2

140 mjl/m2
NM
NM

130
36

R. baca perpustakaan 100 orang 2,32 m2/org NAD 232

R. diskusi 20 orang A 24

R. audio visual 10 unit video
10 unit komputer

2,32 m2/org NAD 20% 27,8
27,8

R. informasi komputer 
dan internet

50 unit komputer
meja pembayaran

2,32 m2/org NAD
A

116 20% 139,2
12

R. penitipan barang A 20

R. 
peminjaman/pendaftaran

SB 12

R. kepala pusat 
informasi 

1 pimpinan SB 24

R. fotokopi 2 unit 4 m2/org SB 8

R. katalog A 24

gudang 10% R. baca NAD 23

lavatory A 40

Total 779,8

B. 5. Unit Kegiatan Seminar dan Presentasi

RUANG Besaran Ruang
Kapasitas Standart Sumber Luas Flow Total 

R. tunggu/lobby 50 orang 0,8 m2/orang NAD 40 25% 50

R. audience 
seminar/presentasi

150 orang 1,2 m2/orang NAD 180 20% 216

R. podium A 32

R. persiapan A 24

R. audio A 12

Lavatory A 20

Total 354

B. 6. Kelompok Kegiatan Pendidikan Mode

RUANG Besaran Ruang
Kapasitas Standart Sumber Luas Flow Total 

R. administrasi 4 orang 5,52 m2/orang NM 22

R. kepala pendidikan 
mode

1 orang A 24

R. pengajar 10 orang 4,41 m2/orang NM 44,1

Tabel 29
Besaran Ruang Kegiatan Seminar dan Presentasi

Tabel 30
Besaran Ruang Kegiatan Pendidikan Mode
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R. rapat 12 orang 2,5 m2/orang NAD 30

R. teori desain mode 20 orang, 2 kelas 40 m2/kelas SB 80

R. praktek desain 
mode

20 orang, 1 kelas 2,32 m2/orang NAD 46,4 30% 64

R. teori pemasaran 
produk fashion

20 orang, 1 kelas SB 40

R. teori manajemen 
produk fashion

20 orang, 1 kelas SB 40

R. teori modeling dan 
koreografi

16 orang, 2 kelas 32 m2/kelas SB 64

R. praktek modeling 
dan koreografi

32 orang SB 64

R. praktek kecantikan 
dan menata rambut

10 orang, 2 kelas 2,32 m2/orang NAD 46,4 30% 64

R. praktek menjahit 10 orang, 2 kelas 2,32 m2/orang NAD 46,4 30% 64

R. praktek membordir 10 orang, 2 kelas 2,32 m2/orang NAD 46,4 30% 64

Hall/lobby 180 orang 0,35 m2/orang NM 64

lavatory A 40

Total 768,1

C. Kelompok Kegiatan Penunjang

C.1. Kelompok Kegiatan Fashion Cafe

RUANG Besaran Ruang
Kapasitas Standart Sumber Luas Flow Total

Hall 25 orang 0,8 m2/orang NAD 20 25% 24

R. pembayaran/kasir A 12

R. makan, bar, area 
audience

100 orang 5,75 m2/4orang NM 144

area display 
memorabilia

A 24

panggung (catwalk) SB 24

area belakang 
panggung

A 40

dapur dan pantry A 40

gudang A 20

lavatory A 40

Total 368

Tabel 31
Besaran Ruang Kegiatan Fashion Cafe
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C.2. Unit Kegiatan Retail dan Butik, direncanakan 15 buah

RUANG Besaran Ruang
Kapasitas Standart Sumber Luas Flow Total 

R. display/showroom 15 ruang 40 m2/ruang SB 600

R. pas pakaian 4 buah/retail 1,5 m2/buah SB 90

R. pembayaran/kasir 9 m2/buah SB 135

R. simpan/gudang 9 m2/buah A 135

Total 960

C.3. Unit Kegiatan Food Court

RUANG Besaran Ruang
Kapasitas Standart Sumber Luas Flow Total 

Food court 200 orang 5,75 m2/4orang NM 287,5

R. kasir/counter 
makanan minuman

5 counter 6 m2//buah SB 30

Dapur dan pantry 5 buah 12 m2//buah A 60

Lavatory A 40

Total 417,5

C.4. Unit Kegiatan Minibank dan Money Changer

RUANG Besaran Ruang
Kapasitas Standart Sumber Luas Flow Total 

R. tunggu 10 orang 0,6 m2/orang NAD 6 25% 7,5

R. minibank/money 

changer

20 1,2 m2/orang NAD 24 25% 30

Fasilitas ATM 4 buah 1 m2/buah SB 4

Total 41,5

C.5. Unit Kegiatan Mini Warpostel

RUANG Besaran Ruang
Kapasitas Standart Sumber Luas Flow Total 

R. tunggu 10 orang 0,6 m2/orang NAD 6 25% 7,5

R. mini post office 10 orang 1,2 m2/orang NAD 12 25% 15

R. wartel 6 buah 1 m2/buah SB 6

R. pembayaran A 12

Total 40,5

Tabel 32.
Besaran Ruang Kegiatan Retail dan Butik

Tabel 33
Besaran Ruang Kegiatan Food Court

Tabel 34
Besaran Ruang Kegiatan Minibank dan Money Changer

Tabel 35
Besaran Ruang Kegiatan Mini Warpostel
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C.6. Unit Kegiatan Agen Model dan Studio Foto

RUANG Besaran Ruang
Kapasitas Standart Sumber Luas Flow Total 

R. tamu 10 orang 0,6 m2/orang NAD 6 25% 7,5

R. kantor agen model 10 orang 1,2 m2/orang NAD 12 25% 15

R. studio foto, rias SB 40

R. gelap A 12

Total 74,5

C.7. Unit Kegiatan Salon

RUANG Besaran Ruang
Kapasitas Standart Sumber Luas Flow Total 

R. tunggu 5 orang 0,6 m2/orang NAD 6 25% 7,5

R. tata rias wajah dan 
rambut

5 orang 1,8 m2/orang NAD 9 25% 12

R. tata rawat wajah 
dan rambut

5 orang 2 m2/orang NAD 10 25% 12,5

R. pembayaran A 12

Total 44

D. Kelompok Ruang Kegiatan Pengelolaan

RUANG Besaran Ruang
Kapasitas Standart Sumber Luas Flow Total 

R. tamu 2 set meja A 15

R. kerja direktur 1 orang 40 m2/orang NM 40

R. kerja wakil direktur 1 orang 30 m2/orang NM 30

R. sekretaris 1 orang 12 m2/orang NM 12

R. rapat 14 orang 2,5 m2/orang NM 35

R. arsip A 12

R. kabag HRD dan 
staf

R. pimpinan
R. staf, 3 orang

18 m2/orang
6,25 m2/orang

NM 37

R. kabag keuangan 
dan staf

R. pimpinan
R. staf, 5 orang

18 m2/orang
6,25 m2/orang

NM 49,25

R. kabag Humas dan 
staf

R. pimpinan
R. staf, 5 orang

18 m2/orang
6,25 m2/orang

NM 49,25

R. kabag pemasaran 
dan staf

R. pimpinan
R. staf, 5 orang

18 m2/orang
6,25 m2/orang

NM 49,25

R. kabag promosi dan 
staf

R. pimpinan
R. staf, 5 orang

18 m2/orang
6,25 m2/orang

NM 49,25

R. fotokopi A 9

Tabel 36
Besaran Ruang Kegiatan Agen Model dan Studio Foto

Tabel 38
Besaran Ruang Kegiatan Pengelolaan

Tabel 37
Besaran Ruang Kegiatan Salon
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R. makan, pantry A 24

gudang A 9

lavatory A 20

Total 440

E. Kelompok Ruang Kegiatan Pelayanan

RUANG Besaran Ruang
Kapasitas Standart Sumber Luas Flow Total 

R. tiket parkir 2 ruang 4 m2/ruang A 8

R. istirahat sopir 10 orang 1,2 m2/orang NAD 12 25% 15

R. Teknisi 4 orang 2 m2/orang NAD 8 25% 10

R. Musholla dan 
wudlu

20 orang 1,7 m2/orang NAD 34

gudang dan loker A 24

R. Penjaga 
keamanan

A 40

R. MEE A 40

R. Genset A 120

R. AHU A 60

R. reservoir A 90

R. sampah A 20

lavatory A 20

Total 481

Kapasitas Parkir

Ruang Kapasitas Standart Sumber Luas Flow Total 

Area parkir 
pengunjung

1644 orang
asumsi : 40% bawa 
mobil (4 orang/mobil)
60% bawa motor
(2 orang/motor)

22,5 m2/mobil
  2,5 m2/motor

NAD 3699

1233

Area parkir penyewa 
dan pengelola

388 orang
asumsi : 40% bawa 
mobil (4 orang/mobil)
60% bawa motor
(2 orang/motor)

22,5 m2/mobil
  2,5 m2/motor

NAD   873

291

Total 6096

Tabel 39
Besaran Ruang Kegiatan Pelayanan

Tabel 40
Besaran Kapasitas Parkir
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F. Rekapitulasi Besaran Ruang

Dari analisa perhitungan besaran ruang di atas, dapat diperoleh ringkasan sebagai berikut :

Ruang Besaran Ruang (m2)

A. Kelompok Kegiatan Umum 460

B. Kelompok Kegiatan Utama

B.1. Peragaan Busana

B.2. Pameran

B.3. Workshop Perancang

B.4. Pusat Informasi Mode

B.5. Seminar dan Presentasi 

B.6. Pendidikan Mode

1597

669

427,5

779,8

354

768,1

4595

C. Kelompok Kegiatan Penunjang

C.1. Kelompok Kegiatan Fashion Cafe

C.2. Unit Kegiatan Retail dan Butik

C.3. Unit Kegiatan Food Court

C.4. Unit Kegiatan Minibank dan Money Changer

C.5. Unit Kegiatan Mini Warpostel

C.6. Unit Kegiatan Agen Model dan Studio Foto

C.7. Unit Kegiatan Salon

368

960

417,5

41,5

40,5

74,5

44

1946

D. Kelompok Ruang Kegiatan Pengelolaan 440

E. Kelompok Ruang Kegiatan Pelayanan 481

Total Luas Ruang 7922

Sirkulasi 10% 792

Total Luas Bangunan 8714

Area Parkir 6096

Total Keseluruhan 14.810

Tabel 41
Rekapitulasi Besaran Ruang
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5.2. Analisa Penentuan Konsep Pemilihan Lokasi Site

Tujuan : Memilih dan menentukan lokasi yang sesuai untuk bangunan Graha Mode Busana di 

Surakarta.

Dasar pertimbangan :

a. Strategis

Graha Mode Busana di Surakarta sebagai fasilitas komersial jasa akan strategis bila 

diletakkan pada daerah perdagangan, jasa dan pendidikan dengan fasilitas penunjang di 

sekitarnya yang dapat mendukung kegiatan di dalam bangunan seperti fasilitas transportasi 

dalam dan antarkota, fasilitas penginapan, perkantoran dan keterdekatan dengan fasilitas 

perbelanjaan di bidang mode. 

b. Aksesibilitas

Lokasi site terletak di pinggir jalan besar yang dapat dilalui baik dengan kendaraan pribadi 

maupun umum, sehingga memudahkan pencapaian bagi pengguna jasa yang menuju 

maupun keluar dari Graha Mode Busana di Surakarta. 

c. Kesesuaian dengan rencana kota

Pada RUTRK Kotamadya Surakarta 1993–2013, lokasi  terletak  pada  kawasan 

perdagangan, jasa dan pendidikan.

d. Jaringan infrastruktur dianggap sudah merata diseluruh wilayah.

Pembahasan :

Pemilihan lokasi site terpilih dengan menggunakan sistem sharing gambar sesuai dengan 

faktor penentu pemilihan lokasi.

a. Peta kawasan perdagangan, jasa dan kawasan pendidikan, perkantoran, pemukiman.

Dari peta ini dapat diketahui hasil crossing antara kawasan perdagangan dan jasa yang 

berada pada kawasan pendidikan, perkantoran, dan pemukiman. Didapatkan 3 alternatif 

lokasi site untuk Graha Mode Busana yang direncanakan.(Gambar .52.)

b. Peta jalur utama dalam kota dan jalur transportasi luar kota dan dalam kota.

Dari peta ini dapat diketahui hasil crossing antara jalur bis luar kota, dalam kota dan jalur 

utama dalam kota. Setelah dilakukan crossing antara ketiganya akan didapat potongan jalur 

yang merupakan jalur utama dalam kota yang dilalui bis/angkutan dalam kota. Selain itu 

dapat dilihat keterdekatan antara alternatif-alternatif lokasi site dengan stasiun Balapan dan 

Terminal Tirtonadi yang merupakan pemberhentian transportasi antarkota.(Gambar. 53)
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c. Tinjauan alternatif tapak/site

Dari Gambar 52 dan 53 , dapat dijelaskan tiap alternatif tapak/site sebagai berikut :

1. Alternatif 1

Daerah ini terletak di Jl. Slamet Riyadi, dari perempatan Jl. Prof. Dr. Supomo sampai 

dengan Jl. Kartini. Di daerah ini terdapat bangunan toko, kantor Pengadilan, Bank 

BRI, Hotel Dana, Hotel Novotel dan Toko Batik Danar Hadi. Dalam RUTRK Kota 

Surakarta tata guna lahan daerah ini yaitu untuk Perdagangan/jasa, perkantoran dan 

pendidikan.

Daerah ini dekat dengan pusat-pusat mode kota Surakarta yaitu Pasar Klewer, 

Beteng, dan pusat perbelanjaan Matahari Singosaren, Ginza, Toko Batik Keris dan 

toko-toko kain di sepanjang Jl. Gatot subroto serta Industri Batik danar Hadi. 

2. Alternatif 2

Daerah ini terletak di Jl. Dr. Rajiman pada perempatan Jl. Bhayangkara. Daerah ini 

dekat dengan industri-industri kecil pembuat pakaian, cetak kaos dan ada beberapa 

pembuat batik di daerah Tipes. 

Daerah ini agak dekat dengan pusat-pusat mode kota Surakarta yaitu Pasar Klewer, 

Beteng, dan pusat perbelanjaan Matahari Singosaren, Ginza, Toko Batik Keris dan 

toko-toko kain di sepanjang Jl. Gatot subroto.

Gambar 54.
Peta alternatif 1

Sumber : RUTRK Kota Surakarta 1993 - 2013

Jl. Slamet Riyadi

Jl. Ronggowarsito

Jl. Gajah Mada 
Jl. Prof. Dr. Supomo Jl. Kartini.

Pusat perbelanjaan mode, Matahari Singosaren, 
Klewer, Industri Danar Hadi, dll

Daerah alternatif 1
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3. Alternatif 3

Daerah ini terletak di Jl. Adi Sucipto sebelah barat perempatan Jl. Jend. A. Yani. 

Daerah ini dekat dengan stadion Manahan, terdapat banyak sarana pendidikan 

berupa sekolah. Daerah ini dekat dengan industri Batik Semar, Hotel Quality dan 

Hailai International Executive Club. 

Dari 3 alternatif site tersebut dapat dipilih satu lokasi site dengan cara pembobotan dengan 

menggunakan faktor-faktor pertimbangan, yaitu sebagai berikut :

Pertimbangan Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3

Terletak di jalan arteri primer 3 1 2

Ekspose bangunan 3 2 2

Kedekatan dengan perbelanjaan mode 3 3 1

Keterdekatan dengan fasilitas pendukung 2 2 2

Total Nilai 11 8 7

Keterangan Nilai : 1 : kurang, 2 : Cukup, 3 : baik

Tabel 42
Pembobotan alternatif lokasi site

Gambar 55.
Peta alternatif 2

Sumber : RUTRK Kota Surakarta 1993 - 2013

Jl. Slamet Riyadi

Jl. Bhayangkara

Jl. Dr. Radjiman

Daerah alternatif 2

Pusat perbelanjaan 
mode, Matahari 
Singosaren, Klewer, 
Industri Danar Hadi, dll

Gambar 56
Peta alternatif 3

Sumber : RUTRK Kota Surakarta 1993 - 2013

Jl. Jend. A. Yani

Jl. Adi Sucipto

Jl. Adi Sucipto

Daerah alternatif 3
Kompleks Stadion Olah 
Raga Manahan

Industri Batik Semar

Hotel Quality

Kompleks pendidikan 
(sekolah)
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Dari tabel di atas didapatkan lokasi site terpilih ialah alternatif 1 yaitu sebagai berikut :

Dari area lokasi site terpilih, dipilih satu tapak (site) yang sesuai untuk bangunan Graha Mode 

Busana di Surakarta yaitu merupakan jalan utama (ekspose oleh pengamat). Pada satu ruas 

jalan, sudut jalan merupakan titik penting yang dilihat oleh pengamat yang melewatinya. Pada 

sudut jalan inilah ekspose terbesar yang dilakukan oleh pengamat, sehingga site bangunan 

Graha Mode Busana yang direncanakan dipilih pada sudut jalan (perempatan) jalan utama 

yaitu jl. Slamet Riyadi. Karena arus lalu lintas pada jl. Slamet Riyadi yaitu searah dari barat, 

maka dengan demikian dapat dipilih 3 alternatif yang terletak di perempatan, yaitu :

 Pada alternatif 1, terdapat bangunan Pengadilan Negeri Surakarta dan Bank 

pemerintah yaitu BRI (tidak dapat dihilangkan). 

 Pada alternatif 2, merupakan kompleks pertokoan. 

 Pada alternatif 3, terdapat bangunan bank swasta yaitu Lippobank dan kompleks 

pertokoan.

 Dari alternatif 2 dan 3 dapat dibandingkan alternatif 2 lebih dekat dengan sarana 

pendukung Graha Mode Busana (yaitu dengan adanya Hotel Novotel di sebelah barat, 

Hotel Sahid Raya di sebelah utara dan Mal Luwes di sebelah selatan) sebagai 

pembangkit kawasan komersial perdagangan dan jasa. Dengan demikian alternatif 

tapak (site) terpilih yaitu alternatif 2.

Site merupakan kompleks pertokoan dengan jenis produk dagang bervariasi yaitu elektronik, 

furniture, musik, makanan dan lain-lain.

Gambar 57
Lokasi kawasan site terpilih 

Jl. Slamet Riyadi

Jl. Gajah Mada

Jl. Honggowongso

Stadion
Sriwedari THR

Jl. Ronggowarsito

3

2
1

Sumber : analisa penulis
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 Lokasi : Jl. Slamet Riyadi

 Luas : ± 12.000 m2

 Batas :  - Utara : Ruko dan pemukiman penduduk

- Selatan : Jl. Slamet Riyadi dan Ruko 

- Barat : Jl. Gajah Mada dan Hotel Novotel 

- Timur : Ruko dan pemukiman penduduk

5.3. Analisa Pengolahan Tapak (Site)

A. Analisa Pencapaian 

Tujuan : Untuk memperoleh letak pintu utama (ME) dan letak pintu bagi karyawan (SE).

Dasar pertimbangan :

a. ME :  

 Mudah dijangkau (dilalui kendaraan umum dan pribadi) dan dikenali dari jalur jalan 

utama.

 Menghadap langsung ke arah jalan raya/besar (ekspose terbesar) bukan jalan 

lingkungan.

 Menyesuaikan dengan arah pergerakan lalu lintas (pencapaian terdekat dari arah

barat)

Gambar 58
Peta site terpilih
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 Jauh dari titik kemacetan.

b. SE  

 Tidak menganggu ME.

 Letak SE tidak harus berada di jalan utama karena fungsinya sebagai sirkulasi 

karyawan dan service.

Pembahasan : Dengan dasar pertimbangan di atas, didapatkan alternative SE dan ME sebagai 

berikut :

Dari 3 alternatif ME di atas dapat dipilih satu ME dengan cara pembobotan yaitu sebagai 

berikut :

Pertimbangan Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3

Pencapaian terdekat dari arah barat 3 3 1

Jauh dari kemacetan 1 3 3

Total Nilai 4 6 4

Keterangan Nilai : 1 : kurang, 2 : Cukup, 3 : baik

Dari tabel di atas didapatkan ME terpilih yaitu alternatif 2.

Dari 2 alternatif SE di atas dipilih alternatif 2 untuk jalan masuk karena lebih jauh dari 

kemacetan dan alternatif 1 digunakan sebagai jalan keluar SE. Sirkulasi dalam site diharapkan 

tidak crossing sehingga diperlukan adanya pola sirkulasi yang direncanakan dengan baik yaitu 

misalnya dengan tidak menempatkan jalan masuk (in) dan jalan keluar (out) SE/ME pada satu 

tempat. Dari analisa di atas dapat digambarkan ME dan SE ke site sebagai berikut :

Jl. Slamet Riyadi, 
sebagai jalan utama.

Untuk menghindari crossing sirkulasi 
dalam site maka ME dan SE in dan out
dibuat sendiri-sendiri. 

Perempatan, merupakan 
pusat kemacetan lalu lintas

Tabel 43
Pembobotan alternatif letak ME

Gambar 59
Analisa Pencapaian (SE dan ME)
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B. Analisa Orientasi Bangunan

Persimpangan jalan merupakan daerah tempat manusia dan kendaraan berjalan perlahan-

lahan, memperlambat pergerakannya, atau berhenti sejenak mengamati keadaan atau situasi 

sekelilingnya. Oleh sebab itu keberadaan bangunan-bangunan di persimpangan jalan terasa 

istimewa karena terletak pada posisi yang strategis dan mudah dilihat dari beberapa sudut 

pandang. Dengan posisi demikian, pada umumnya, bangunan-bangunan tersebut mempunyai 

rancangan yang lebih menarik dari bangunan lain di sekitarnya (Ciri Perancangan Kota 

Bandung, Gramedia,1990).

Tujuan : Untuk menentukan arah orientasi bangunan agar menjadi daya tarik pengunjung atau 

orang yang lewat. 

Dasar pertimbangan :

 Arah arus lalu lintas sebagai sumber pandangan pertama dari pengunjung.

 Letak ME dan SE ke dalam site.

 Sebagai focal point pada awal ruas jalan, memberikan kesan pertama bagi pengamat.

Gambar 60
Hasil analisa pencapaian
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Pembahasan :

Dari analisa di atas maka didapatkan arah orientasi bangunan yaitu sebagai berikut :

   

Orientasi bangunan/arah hadap bangunan nantinya diwujudkan dengan adanya pengolahan 

bentuk dan penampilan bangunan sesuai arah orientasi bangunan.

Gambar 62
Hasil analisa orientasi

Gambar 61
Analisa orientasi bangunan

Arah datang pengunjung 
yaitu dari Jl. Slamet 
Riyadi dan Jl. Gajah 
Mada.

Hotel Novotel sebagai 
fasilitas penginapan yang 
pengunjungnya 
didominasi golongan 
menengah ke atas 
sebagai pangsa pasar 
potensial konsumen 
mode.

Perempatan sebagai pusat tempat pengamat 
dalam kendaraan yang berhenti ketika lampu 
merah. Arah ini merupakan arah yang paling 
dominan menjadi orientasi bangunan.

Merupakan bangunan 
pemukiman penduduk, 
kurang dapat dijadikan 
orientasi bangunan karena 
ketiadaan potensi yang 
mendukungnya.



Tugas Akhir
Perencanaan dan Perancangan

BAB 5
Graha Mode Busana
Di Surakarta

33

D. Analisa Penzoningan

Tujuan : Untuk memperoleh penzoningan kelompok kegiatan pada site.

Dasar pertimbangan :

 Pencapaian ke dalam site.

 Kebisingan lingkungan sekitar.

 Kebutuhan ketenangan pada tiap kelompok kegiatan.

Pembahasan :

1. Studi penzoningan terhadap pencapaian

Pencapaian orang ke dalam site diawali dengan sebuah ruang penerima/ruang publik sebagai 

ruang transisi dari luar tapak (site) ke dalam bangunan. Syarat fisik ruang publik yaitu antara 

lain mudah dicapai dan dimasuki (Pedoman Umum Merancang Bangunan, Gramedia, 1992).

Pencapaian dari SE sebagai jalan masuk pengelola dan masuknya barang diharapkan 

langsung berhubungan dengan area servis agar tidak terjadi crossing dengan sirkulasi 

pengunjung. Syarat umum daerah servis yaitu efisiensi dalam pemakaiannya, artinya 

mempunyai jarak yang sependek mungkin dengan kelompok kegiatan lain yanvg memerlukan 

area servis serta sesedikit mungkin atau tanpa jalan yang memotong (cross circulation) 

(Pedoman Umum Merancang Bangunan, Gramedia, 1992).

Kegiatan dalam Graha Mode Busana di Surakarta yang utama adalah Promosi, Informasi dan 

Pendidikan. Oleh karena itu pencapaian yang akan dituju oleh pengunjung setelah melewati 

ruang penerima adalah kelompok kegiatan utama (Promosi, Informasi dan Pendidikan). 

Gambar 63
Analisa penzoningan terhadap pencapaian

Sesuai dengan letak jalan 
masuk (in) SE yang berada di
samping(belakang) site, maka 

pada bagian ini difungsikan 
sebagai zone pelayanan 

(service) dan privat (akses 
pengelola bangunan)

Pencapaian utama dari Jl. 
Slamet Riyadi, 
memerlukan sebuah zona 
penerima pengunjung, 
sehingga pada area ini 
difungsikan sebagai zone 
publik/kegiatan umum 
(area parkir, plasa
penerima, dsb)

Area yang lebih ke dalam 
lagi yaitu untuk kelompok 
kegiatan promosi berupa 
retail butik dan sebagainya 
sebagai salah satu 
kegiatan utama yang akan 
dicapai pengunjung dan 
sebagai façade bangunan 
(pengenal bangunan 
komersial).
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Dari analisa di atas didapatkan penzoningan sebagai berikut :

2. Studi penzoningan terhadap kebisingan

Tujuannya yaitu untuk mengetahui zona tingkat kebisingan dalam tapak (site) sehingga dapat 

ditentukan zona kegiatan yang dapat ditempatkan padanya. Setiap ruang dalam kelompok 

kegiatan mempunyai kebutuhan akan ketenangan yang berbeda-beda. Dengan adanya 

penzoningan site terhadap kebisingan, maka  selanjutnya dapat ditempatkan kelompok-

kelompok kegiatan yang ada sesuai kebutuhan akan ketenangannya. 

Pengurangan kebisingan yang ada dapat dilakukan dengan cara memberi barrier berupa 

pepohonan atau dinding dan menjauhkan kelompok kegiatan yang membutuhkan ketenangan 

dari sumber kebisingan. 

Gambar 65
Analisa kebisingan

Gambar 64
Hasil analisa penzoningan terhadap pencapaian

Kebisingan terutama 
berasal dari suara lalu 
lintas di perempatan
jalan, Jl. Slamet Riyadi 
dan Jl. Gajah Mada.

Kebisingan yang berasal 
dari aktivitas pemukiman 
penduduk

Kebisingan dari aktivitas 
pertokoan 
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Dilihat dari sifat kegiatannya, kebutuhan akan ketenangan pada kelompok-kelompok kegiatan 

dalam Graha Mode Busana adalah sebagai berikut :

Kelompok kegiatan Ketenangan yang diperlukan

Umum -

Utama (Promosi) -

Utama (Informasi) +

Utama (Pendidikan) ++

Penunjang -

Pengelola ++

Pelayanan -

Keterangan : - : kurang butuh ketenangan, + : sedikit perlu ketenangan, ++ : butuh ketenangan

Tingkat kebisingan semakin ke dalam site semakin mengecil demikian juga ke arah vertikal. 

Dengan zoning kebisingan pada site dan tabel kebutuhan ketenangan pada kelompok-

kelompok kegiatan di atas, maka dapat ditempatkan zona-zona kegiatan dalam wadah Graha 

Mode Busana di Surakarta sesuai dengan kebutuhan zona tersebut akan ketenangan  yaitu  

sebagai berikut :

Untuk mengurangi kebisingan dalam tapak, pada tepi zona kegiatan umum diberi pepohonan 

sebagai barrier. 

Tabel 44
Analisa kebutuhan ketenangan pada kelompok-kelompok kegiatan  

Gambar 66
Zoning kegiatan  horisontal
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3. Studi penzoningan terhadap Matahari dan Angin

a. Matahari

Tujuan : Untuk memanfaatkan potensi sinar matahari dalam pencahayaan ruang-ruang dalam 

bangunan yang memerlukan cahaya alami dan mereduksi sinar matahari yang sangat panas 

pada waktu-waktu tertentu.

Dasar pertimbangan : Arah lintasan edar matahari pada site.

Pembahasan :

a. Bagian ini menerima cahaya yang cukup banyak, dapat dimanfaatkan cahaya matahari 

untuk pencahayaan ruang di area ini.

b. Bagian ini akan menerima sinar matahari yang relatif lunak dan menyehatkan, namun 

perlu diperhatikan penyinaran di atas pukul 10.00

c. Bagian ini akan mendapat sinar matahari cukup tinggi, terutama sinar matahari vertikal, 

sehingga bukaan harus dibuat perlindungan baik dengan kaca pelindung matahari atau 

pemberian elemen untuk pembayangan.

Gambar 67
Zoning kegiatan vertikal Tenang 

Tenang 

Gambar 68
Analisa matahari

Untuk pemanfaatan sinar matahari sebagai 
pencahayaan alami yang baik, maka 
bangunan dibuat memanjang searah 
lintasan matahari sehingga lebih banyak 
cahaya matahari yang diterima sisi dinding 
bangunan, yaitu di a dan c.
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d. Bagian Ini akan mendapat sinar matahari terik pada sore hari sehingga pada bagian ini 

bukaan dikurangi dan diperlukan perlindungan terhadap bukaan agar panas yang masuk 

tidak berlebihan tetapi cahaya yang dibutuhkan tetap masuk.                                        

2. Angin

Tujuan : Untuk memanfaatkan potensi potensi angin yang ada untuk penghawaan ruang-ruang 

dalam bangunan yang memerlukan, mereduksi panas yang ada dan memberikan sirkulasi 

udara ke dalam bangunan.

Dasar pertimbangan : Arah angin pada site.

Pembahasan :

Angin pada site berasal dari arah tenggara dan barat laut. Hal ini dipengaruhi oleh letak 

Surakarta yang berada di wilayah tropis (terpengaruh oleh angin muson dari 2 arah tersebut 

yang berganti setiap 6 bulan. 

Dua arah angin ini bertiup dari arah jalan raya sehingga membawa debu dan asap dari 

kendaraan, oleh karena itu diperlukan barrier berupa pepohonan untuk mereduksinya.  

Gambar 69
Analisa angin

Pemanfaatan tanaman/ 
pohon sebagai barrier
terhadap angin yang 
membawa debu dan asap 
kendaraan.

Bangunan dibuat berliku untuk  
memperluas bidang yang terkena 
angin untuk penghawaan ruang di 
dalamnya.

Pada sisi bangunan yang berbeda 
diperlukan bukaan sehingga terjadi 
cross ventilation sehingga aliran 
udara dapat berjalan terus.

Gambar 70
Hasil analisa angin
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Karena bangunan yang direncanakan lebih dari 2 lantai, maka ketinggian bangunan akan 

sangat terpengaruh dengan adanya angin ini, misalnya semakin ke atas angin akan semakin 

besar. Oleh karena itu pada lantai atas bangunan bukaan-bukaan harus diatur agar angin yang 

masuk tidak mengganggu kegiatan didalamnya. 

Karena beberapa kegiatan dan produk dalam Graha Mode Busana sangat rentan terhadap 

kondisi udara, maka pemakaian penghawaan buatan (dengan air conditioning)akan lebih 

banyak digunakan. Hal ini untuk menghindari kerusakan pada produk yang dijual atau 

dipamerkan karena terkena debu dan lain-lain. 

4. Studi Penzoningan terhadap Kelompok Kegiatan

Terdapat 5 macam kelompok kegiatan yang diwadahi oleh bangunan Graha Mode Busana ini, 

yaitu : umum, utama (promosi, informasi, pendidikan), penunjang, pengelola dan pelayanan 

(servis). Dengan pertimbangan kemudahan pencapaian dan urutan pencapaian sehingga 

diharapkan pengunjung dapat menikmati pelayanan dan fasilitas yang ada maka masing–

masing unit kegiatan tersebut direncanakan menempati setiap lantai bangunan dengan 

susunannya yaitu :

 Lantai basement, mewadahi kegiatan pelayanan yaitu parkir pengunjung dan karyawan 980

m2

 Lantai 1, mewadahi kegiatan umum dan unit kegiatan promosi, dan retail butik seluas 3466

m2

 Lantai 2, mewadahi unit kegiatan informasi dan penunjang seluas 1834m2

 Lantai 3, mewadahi unit kegiatan workshop perancang, pendidikan dan penunjang seluas 

1204m2

 Lantai 4, mewadahi unit kegiatan pendidikan dan kelompok kegiatan pengelolaan seluas 560

m2.

Kelompok kegiatan pelayanan dapat diletakkan di setiap lantai karena semua kelompok 

kegiatan membutuhkannya.

Dari hasil analisa Pendekatan besaran ruang (5.1.5), total luas lantai yang dibutuhkan adalah 

14.810 m2. Diambil BC maksimum yang berlaku pada lokasi yaitu 60%, sehingga luas site 

yang dibutuhkan yaitu : 100/60 x 14.810 = 24.683,3 m2

Luas site yang ada 12.000 m2, kurang dari luas yang dibutuhkan sehingga bangunan Graha 

Mode Busana direncanakan lebih dari 1 lantai, dengan perhitungan sebagai berikut :
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 Luas lantai dasar (BC 60%)= 0,6 x 12.000= 7.200 m2

 Jumlah lantai minimum = 24.683,3  / 7200 = 3,42 =  4 lantai

 Kebutuhan parkir = 6.096 m2, luas lahan yang tersisa : 12.000 – 7.200 = 4.800 m2

Kekurangan lahan untuk parkir : 6.096 - 4.800 = 1.296 m2, oleh karena itu diperlukan 

tambahan lantai basement untuk area parkir.  

Dari pembagian kelompok kegiatan setiap lantai dan banyaknya lantai yang direncanakan di 

atas, penzoningan secara vertikal dapat digambarkan sebagai berikut : 

Keterangan:
1. Kegiatan pelayanan dan parkir
2. Main hall, unit kegiatan promosi, dan 

retail butik
3. Kelompok informasi dan penunjang  
4. Workshop perancang, fasilitas 

pendidikan
5. Kegiatan pendidikan dan kelompok 

kegiatan

Gambar 71
Analisa zoning vertikal
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5.4. ANALISA PENGHAWAAN, PENCAHAYAAN DAN AKUSTIK RUANG 

5.4.1. Analisa Penghawaan

Tujuan : Untuk memperoleh suatu standar penghawaan ruang yang terdiri dari penghawaan 

buatan dan alami.

Sistem yang digunakan :

 Penghawaan Buatan 

Dasar pertimbangan :

Kelancaran dan efektifitas kegiatan dalam ruang.

 Temperatur ruang dapat diatur

 Aliran udara lembut

 Udara dalam ruangan harus selalu berganti dengan udara bersih

 Tuntutan kenyamanan dan kenikmatan fisik.

 Ketinggian dan luasan lantai 

Penerapan pada bangunan :

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sistem penghawan yang dipilih 

adalah :

 Sistem AC Central.

Keuntungannya : 

 Daya jangkau yang luas, dapat mencapai seluruh ruangan dan distribusinya 

merata.

 Pengaturan terpusat yaitu pada pusat/kontrol AC.

 Menguntungkan dari segi eksterior maupun interior karena outlet AC dapat 

direncanakan sebelumnya.

 Fleksibel

Penerapan pada Bangunan :

Sistem AC Central dimanfaatkan pada zone–zone publik, yaitu pada ruang–ruang 

pameran, promosi, informasi, dan administrasi. Pada ruang–ruang tersebut terjadi 

aktifitas yang berlangsung secara rutin, sehingga lebih efektif apabila menggunakan AC 

central. 

 Sistem Split Package

Keuntungannya :

 Untuk pendinginan tertentu luasannya (dengan atau tanpa ducting) cukup efisien.
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 Tidak bising karena kompresor dan kondensornya diletakkan diluar ruangan.

Penerapan pada Bangunan :

Sistem Split Ac dimanfaatkan pada ruang–rung tertentu yang bersifat accidental 

(kegiatan hanya berlangsung sewaktu–waktu, tidak menerus, dan kegiatan sama tetapi 

kebutuhan suhu yang berbeda), yaitu pada ruang kelas, ruang workshop perancang, 

dan ruang rapat pengelola.

 Penghawaan alami

Dasar pertimbangan :

 Luas ruangan dan kapasitas ruang.

 Macam ruang dan tuntutan kegiatan.

 Standart/persyaratan penghawaan alami.

Penerapan pada bangunan :

Mengusahakan sirkulasi udara yang baik dengan mengatur suhu yang relatif 

rendah, kelembaban cukup serta menghindari putaran udara. Sistem yang 

digunakan adalah sistem stack effect, dimana udara yang berasal dari luar 

bangunan (bertekanan rendah) masuk kedalam bangunan, kemudian mengalir ke 

luar bangunan melalui ventilasi bagian atas bangunan (udara bertekanan tinggi).

Sistem ini diterapkan pada ruangan yang berhubungan langsung dengan udara luar 

dan tidak memerlukan persyaratan tertentu, yaitu pada main hall, parkir basement 

dan ruang servis.

5.4.2. Analisa Pencahayaan

Tujuan : Untuk memperoleh pencahayaan sesuai dengan yang dibutuhkan misalnya 

penciptaan suasana, pengarah sirkulasi, pada ruang-ruang dalam dan luar bangunan Graha 

Mode Busana.

Untuk penerangan terutama pada malam hari, digunakan pencahayaan buatan menggunakan 

lampu.

Kebutuhan jenis lampu :

Kuat penerangan nominal dan jenis lampu yang digunakan (tinggi ruang antara 3m – 5m). 

(Neufert, Architects Data, jilid 2, hal 130)

 Gudang, garasi = 200 lux = lampu neon biasa
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 Hall, kantin = 200 lux = lampu neon biasa

 Ruang kantor = 500 lux = lampu neon biasa

Jenis penerangan yang digunakan :

 Fluorecense

Digunakan pada ruang–ruang yang menuntut kuat penerangan tinggi. Sehingga 

dipilih fluorecense jenis daylight atau white deluxe dengan berbagai kuat 

penerangan sesuai dengan kebutuhan, seperti koridor, ruang pameran, hall, ruang 

perpustakaan, food court, ruang kelas.

 Lampu Pijar

Digunakan pada ruang–ruang yang menuntut kuat penerangan sedang, seperti 

lavatory, shaft, sanitor.

 Special Lighting ( Spot light, Armatur arcilite)

Digunakan pada ruang–ruang yang membutuhkan kuat penerangan khusus untuk 

menciptakan suasana khusus, seperti ruang peragaan busana, ruang pameran,

ruang retail dan butik, ruang seminar, dan hall.

5.4.3. Analisa Akustik

Tujuan : Untuk menghindari efek negatif dari suara yang dihasilkan (seperti gaung, gema), 

menghasilkan tata akustik yang baik dalam ruangan dan mengurangi kebisingan dari dalam 

ruang keluar ruangan.

Dasar pertimbangan :

Kebutuhan akan tata akustik yang baik dalam ruang.

Pembahasan :

Ruang-ruang dalam Graha Mode Busana yang membutuhkan tata akustik yaitu antara lain 

ruang seminar/ceramah, ruang peragaan busana, dan ruang café.

Dalam ruang-ruang ini terdapat ruang dimana didalamnya dihasilkan suara yang keras, yang 

jika terdengar sampai luar ruang akan mengganggu.

Dasar Pertimbangan

- Sumber bunyi yang dapat menimbulkan gangguan

- Macam dan tuntutan kegiatan

- Bahan dan material akustik

 Sistem akustik lingkungan merupakan sistem penanggulangan kebisingan yang 

memanfaatkan unsur alam sebagai material untuk menghambat pengaruh kebisingan 
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dari luar. Dalam hal ini unsur alam yang digunakan yaitu pepohonan/tanaman dalam 

bentuk tata lansekap yang memungkinkan untuk dijadikan barier. Selain itu juga 

dengan mengatur antara jarak bangunan dengan jalan.

 Sistem akustik ruang merupakan sistem akustik dalam bangunan dengan cara 

pengaturan ruang yang didukung pemilihan bahan bangunan yang mampu 

mengeliminir kebisingan baik dari luar maupun dalam bangunan.

Untuk pengendalian bising di dalam ruang dapat diatasi dengan cara :

 Penggunaan bahan-bahan peredam suara,seperti :

- Bahan berpori seperti : serat, plesteran lembut, karpet dan lain-lain.

- Penyerap panel atau selaput dengan ketebalan 25 mm, panel tersebut antara 

lain yaitu  : plywood, panel kayu, hardboard dan lain-lain.

- Resonator rongga,seperti soundbox, bungkus baja akustik, hardboard 

bercelah dan lain-lain.

Bahan-bahan tersebut digunakan pada ruang-ruang yang membutuhkan isolasi 

bunyi tinggi seperti : ruang pengelola/administrasi, ruang studio, ruang teknis 

operasi studio, dan ruang ME.

 Penerapan sound locks pada pintu untuk ruang-ruang studio, control rooms dan 

dapur.

 Penghawaan Buatan 

Dasar pertimbangan :

Kelancaran dan efektifitas kegiatan dalam ruang.

 Temperatur ruang dapat diatur

 Aliran udara lembut

 Udara dalam ruangan harus selalu berganti dengan udara bersih

 Tuntutan kenyamanan dan kenikmatan fisik.

 Ketinggian dan luasan lantai 

Penerapan pada bangunan :

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sistem penghawan yang dipilih 

adalah :

 Sistem AC Central.
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5.5. ANALISA BENTUK DASAR MASSA DAN PENAMPILAN BANGUNAN

5.5.1. Analisa Gubahan Massa Bangunan (Pedoman Umum Merancang Bangunan, Gramedia, 1992)

Bentuk bangunan dalam arsitektur terbentuk dari faktor fungsional, struktural dan estetis. 

Pertama, bangunan itu harus fungsional, enak dipakai, dan memenuhi persyaratan sehingga 

tidak menyulitkan pemakaian; kedua, bangunan itu harus kuat sehingga orang yang 

memakainya merasa aman (faktor struktural); ketiga, bangunan itu harus indah (estetis).

Tujuan : Untuk memperoleh bentuk bangunan Graha Mode Busana yang direncanakan yaitu 

yang mewadahi berbagai kegiatan mode yang bersifat rekreatif-exhibitif yang komunikatif dan 

informatif edukatif.

Dasar pertimbangan : Fungsional, struktural, estetis.

Pembahasan :

Ruang-ruang dalam Graha Mode Busana di Surakarta ini akan lebih sesuai/terwadahi dalam 

ruang berbentuk persegi, misalnya ruang retail butik, ruang kelas, ruang peragaan busana 

sehingga bentuk dasar massa yang digunakan adalah persegi.  
Gambar. 72

Analisa bentuk dasar Massa Bangunan

Bentuk persegi di atas dapat terbentuk dari 
susunan/grid struktur tertentu sehingga dapat 
membentuk ruang-ruang di dalamnya dan 
terbentuk massa bangunannya.

Bentuk-bentuk persegi merupakan bentuk yang 
banyak dipakai sebagai sosok estetis bangunan. 
Bentuk tersebut baik yang berupa persegi utuh 
maupun persegi yang dimodifikasi memberikan 
kemungkinan yang luas bagi pengolahan 
rancangan bangunan (Anatomi estetika).

Sumber : analisa penulis
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Ditinggikan (3 
dimensi)

subordinasi

Penambahan 
massa untuk 
menyeimbangkan

Pusat massa 

Pusat massa 
diputar untuk 
kesan menerima

Gambar. 73
Analisa Gubahan Massa Bangunan

Penambahan 
massa untuk 
menarik perhatian 
(tower)

Menonjolkan pusat 
massa untuk 
menarik perhatian 

Penerapan Bentuk Bangunan Pada 
Tapak (Site)

Sumber : analisa penulis
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Penerapan Bentuk Massa Bangunan Pada Tapak (Site)
Gambar. 74

Penerapan Bentuk Bangunan Pada Tapak (Site)

Skyline yang terbentuk

Sumber : analisa penulis
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5.5.2. Analisa Penampilan Bangunan 

Graha Mode Busana yang direncanakan akan dibangun di Surakarta yang masih sangat kental 

dengan adat kebudayaannya. Arsitektur bangunan yang terdapat di Surakarta kebanyakan 

menggunakan arsitektur Jawa dengan bentuk atap yang dominan berupa limasan 

menggunakan bahan penutup atap genteng. 

Oleh karena itu penampilan bangunan Graha Mode Busana yang direncanakan akan 

menggunakan penampilan bangunan dengan arsitektur Pasca Modern dimana 

menggabungkan antara teknologi yang ada dengan arsitektur tradisional Jawa (Neo 

Vernacular), seperti yang terdapat di kota Surakarta ini.

Gambar. 75.
Penerapan Bentuk atap limasan pada bangunan

Hotel Novotel dan Toko Batik Keris

Sumber : Dok Pribadi

Gambar. 76
Analisa Penerapan Bentuk atap limasan pada bangunan Graha Mode Busana

Sumber : analisa penulis
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Pada suatu ruas jalan yang terdapat bangunan-bangunan akan terbentuk suatu wajah/tampak 

dari kawasan itu (facade satu ruas jalan). Untuk membuat suatu facade kawasan ini, 

diperlukan perhatian kepada pengolahan tampak dari bangunan-bangunan yang ada di 

sekitarnya, misalnya menyeragamkan bentuk atau pola bukaan (jendela), bentuk atap, garis-

garis horizontal/vertikal, dan skyline yang akan terbentuk. 

Untuk itu pengolahan penampilan bangunan Graha Mode Busana yang direncanakan akan 

memperhatikan bentuk penampilan bangunan di sekitarnya (kontekstual) sehingga secara 

makro akan terbentuk sebuah facade kawasan yang baik. Hal ini juga dalam rangka 

mengkomunikasikan kegiatan dalam bangunan sebagai bangunan mode (komersial) kepada 

publik.

Retail butik sebagai tempat promosi produk di dalamnya memerlukan ekspose/view dari luar 

sehingga diberi bukaan yang besar. Dengan menampakkan display mode akan menguatkan 

bangunan sebagai bangunan dengan kegiatan mode di dalamnya.

Gambar. 77
Analisa Penerapan Bentuk atap limasan pada bangunan Graha Mode Busana

Retail dan butik direncanakan sebagai pembentuk facade bangunan sesuai
dengan deretan bangunan di sekitarnya. 

Sumber : analisa penulis
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A. Karakter Mode Pada Penampilan Bangunan Graha Mode Busana di Surakarta

Karakter mode yang kreatif, dinamis, dan terus mengalir diterapkan pada bangunan Graha 

Mode Busana di Surakarta agar penampilan bangunan dapat menggambarkan kegiatan yang 

ada di dalamnya. 

Ada 2 macam pengolahan pola garis–garis pada penampilan bangunan (Anatomi tampak, 

Soetiadji, 1985), yaitu : Penampilan bangunan dengan pola dominasi garis murni (garis–garis 

horizontal maupun garis–garis vertikal, garis dapat berupa garis lurus dang garis lengkung)

Penampilan bangunan dengan pola permainan garis. Permainan garis ini dapat menghasilkan 

garis–garis dalam bentuk kotak–kotak, ritme garis, silang miring, dsb.

Gambar. 78
Bukaan pada retail dan butik busana/mode

Sumber : www.kompas.com

Gambar. 79
Analisa Karakter Mode Pada Penampilan Bangunan

Pengulangan bentuk kotak dan kolom-kolom yang ditonjolkan 
memberi kesan karakter kuat sebagai bangunan komersial 
dengan retail-retail sebagai ruang di dalamnya

Garis lengkung yang ditonjolkan seperti outline tubuh 
manusia memberi kesan karakter kuat sebagai 
bangunan mode 

Pemberian garis-garis horisontal diwujudkan 
dalam bentuk kisi-kisi pada bukaan/jendela
dan garis-garis horisontal mempertegas 
karakter bangunan pendidikanGaris-garis vertikal diwujudkan dalam 

pola bukaan (kaca).

Pemberian tekstur kasar pada 
bidang dinding masif untuk 
menghindari kemonotonan dinding 
masif.

Pegolahan dinding masif dengan 
ornamen kotak-kotak sekaligus sebagai 
tempat iklan perusahaan/penyewa retail 
mode/busana.
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B. Penataan Landscape Pada Bangunan Graha Mode Busana di Surakarta

1. Pola Tata Hijau

2. Elemen-Elemen Lanscape 

 Open space sebagai area penerima pengunjung dan pemberian jarak pandang dari jalan 

raya ke bangunan sekaligus untuk area arkir pengunjung.

 Sculpture sebagi point of interest pada open space dan sebagai tetenger bangunan.

 Tidak menutup semua permukaan tanah dengan beton, tetapi sebagian dengan paving 

block untuk jalur pejalan kaki ataupun rumput untuk taman. 

 Elemen lampu jalan untuk penerangan malam hari.

Pohon sebagai 
pembatas dan peneduh 
pengunjung yang 
berjalan kaki

Pohon sebagai 
pembatas sirkulasi 
kendaraan bermotor

Gambar. 80
Analisa pola tata hijau

Sumber : analisa penulis

Gambar. 81
Elemen-elemen lanscape

Sumber : analisa penulis

Open space
Sculpture

Lampu taman 
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5.6. ANALISA STRUKTUR BANGUNAN

Tujuan : Untuk memperoleh sistem struktur bangunan Graha Mode Busana

Dasar Pertimbangan :

 Kekuatan dan kekakuan struktur bangunan harus kokoh dan tahan terhadap pembebanan 

serta gaya-gaya yang mempengaruhi.

 Efisiensi, yang dimaksud adalah efisiensi dalam penyaluran beban, pelaksanaan, dan 

penggunaan bahan.

 Fleksibilitas, adalah sistem struktur yang dapat memenuhi tuntutan bentuk dan karakter 

yang sesuai dengan yang dikehendaki.

 Estetis, sistem struktur yang digunakan diharapkan tidak mengurangi keindahan dari 

penampilan  bangunan.

Pembahasan :

5.6.1. Modul Struktur

Dalam menentukan modul struktur terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu :

 Kebutuhan luas bagi gerak manusia dan perlatan 

 Bahan atau material struktur

Kedua hal tersebut juga dipengaruhi oleh kegiatan yang akan dilakukan. Pelaku utama 

pada Graha Mode Busana ini adalah manusia seingga modul dasar yang digunakan adalah 

modul manusia, yaitu :

 Luas tapak kaki manusia 0,3 x 0,3 m2

 Luas ruang minimal manusia untuk berdiri yaitu 0,6 x 0,6 m2.

Modul Horizontal

Merupakan penataan bentang kolom atau grid struktur. Bentang yang digunakan adalah 

tidak terlalu kecil yang dapat menimbulkan banyak kolom, dan tidak terlalu lebar yang dapat 

menimbulkan dimensi konstruksi menjadi besar (biaya konstruksi besar). Modul yang 

digunakan pada pusat-pusat perbelanjaan umumnya antara 6m – 8m. Modul yang 

digunakan pada Graha Mode Busana merupakan kelipatan 0,6 (modul ruang manusia) dan 

diambil angka di antara 6m – 8m yaitu 7,2m.
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Modul Vertikal 

Merupakan tinggi antar lantai. Hal-hal yang berpengaruh dalam menentukan tinggi modul 

vertikal yaitu :

 Skala manusia dalam ruang untuk beraktivitas sesuai standar yaitu 2,7m

 Dimensi balok induk dapat dicari dengan pendekatan kasar yaitu 1/12 x 7,2 = 0,6 m

 Ruang perawatan yang memungkinkan orang merangkak yaitu 0,8 m (Neufert Data 

Architect, jilid I) termasuk di dalamnya ruang ducting 0,4 m (Ir. Hartono Purbo, M. Arch, 

Utilitas Bangunan).

Total jarak modul vertikal adalah total standar ketinggian di atas yaitu 4,1 m ≈ 4,5 m.

5.6.2. Sistem Struktur

Sesuai dengan dasar pertimbangan di atas, maka alternatif penentuan sistem struktur adalah :

 Rangka/Frame/Skeleton

Kerangka ini terdiri atas komposisi dari kolom-kolom dan balok-balok. Unsur-unsur vertikal 

berfungsi sebagai penyalur beban dan gaya menuju tanah, sedangkan balok adalah unsur 

horisontal yang berfungsi sebagai pemegang dan media pembagian beban dan gaya pada 

kolom. Kedua unsur tersebut harus tahan terhadap tekuk dan lentur. Rangka berfungsi 

sebagai struktur bangunan sedangkan dinding dan plat lantai merupakan elemen non 

struktur.

 Dinding pemikul

Hal-hal yang berkaitan dengan karakter sistem struktur dinding pemikul adalah :

 Bentuk dan sistemnya lebih sederhana

 Lebih rumit dalam pelaksanaan

Gambar. 82
Struktur rangka/skeleton

Sumber : Struktur Bangunan pada Arsitektur Modern
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 Kurang kenyal terhadap pengaruh gempa

 Fleksibilitas pengguanaan ruang rendah

 Dinding penyekat sekaligus berfungsi sebagai pendukung beban

 Kurang memungkinkan adanya bukaan

 Ketinggian bangunan lebih maksimal

Karena tinggi bangunan yang direncanakan hanya 4 lantai maka bangunan Graha Mode 

Busana yang direncanakan tidak menggunakan core.

a. Sub struktur bangunan

Dasar pertimbangan penentuan penentuan tipe sistem struktur bangunan (tipe pondasi) 

yang digunakan antara lain :

- Sistem struktur bangunan yang dipakai, dalam kaitannya dengan penyaluran beban.

- Kondisi tanah tapak perencanaan, dalam kaitannya dengan daya dukung tanah dan 

kedalaman tanah keras

- Macam/tipe pondasi yang ada.

Alternatif pondasi yang akan digunakan yaitu: 

1. Pondasi sumuran (pier foundation)

Pondasi sumuran ini digunakan jika bagian atas tanah lunak dan tidak begitu 

dalam (3 – 8m). Selain itu pondasi ini juga digunakan jika sukar membuat tiang-tiang 

karena banyaknya lapisan batu dalam lapisan tanah yang akan dibuat pondasi. 

2. Pondasi kolom (pile foundation/footing on pile)

Pondasi tiang ini digunakan jika lapisan tanahnya terlalu lunak sehingga tidak 

memungkinkan untuk menggunakan pondasi langsung. Lapisan tanah keras terletak 

pada bagian dalam (8 m lebih). Oleh karenaitu pondasi ini berfungsi :

 Untuk mengurangi penurunan bangunan

 Untuk menghindari pergeseran air pada lapisan tanah

 Untuk menahan gaya horizontal (sebagai angker).

Sumber : Struktur Bangunan pada Arsitektur Modern

Gambar. 84
Pondasi sumuran
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Jika muatan kolom itu terlalu besar, maka pondasi kolom tidak hanya didukung oleh 

satu tiang saja, namun beberapa tiang (column footing supported by piles) yang 

kemudian diteruskan hingga tanah keras.

. 

Dari jenis pondasi di atas, yang paling sesuai untuk bangunan 4-5 lantai adalah pondasi 

tiang pancang. Berdasarkan keadaan tanah di sekitar site (dilihat dari bangunan di sekitar), 

kemudahan dalam pengerjaannya, serta ketinggian bangunan, maka dipilih pondasi tiang 

pancang.

b. Super struktur bangunan

Sistem konstruksi super struktur bangunan merupakan sistem konstruksi pembatas 

ruangan yang terdiri atas :

 Kolom

Kolom merupakan load transfer atau penerus beban dari balok atau dinding atasnya yang 

kemudian disalurkan ke sub struktur bangunan, kolom pada perencanaan Graha Mode 

Busana berfungsi untuk memikul beban vertikal, horisontal, serta momen yang berasal dari 

beban tetap maupun dari beban sementara, dengan bentuk segi empat dan bulat dengan

ukuran yang bervariasi semakin ke atas diameternya semakin mengecil disesuaikan 

dengan beban yang dipikulnya. Pada rancangan top floor, direncanakan adanya sistem 

kantilever pada kolom-kolomnya untuk menambah kekuatan karena adanya overstek 

bangunan pada puncaknya (seperti pada bangunan Hotel Novotel di sebelah barat tapak).

Sumber : Struktur Bangunan pada Arsitektur Modern

Gambar. 86.
Kantiever pada bangunan Hotel Novotel

Sumber : Dok. Pribadi

Gambar. 85
Pondasi tiang pancang
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 Balok

Balok merupakan load collection, yaitu sebagai penimbun beban yang kemudian diteruskan 

ke kolom untuk disalurkan ke sub struktur bangunan. Balok pada perencanaan Graha Mode 

Busana

ini berfungsi menghubungkan kolom yang satu dengan yang lain, terdiri dari balok induk 

dan balok anak, yang membagi-bagi pelat menjadi segmen-segmen tertentu..

 Pelat lantai

Dasar pertimbangan penentuan sistem struktur pada lantai, yaitu :

 Ketebalan dan volume luas lantai. 

 Mampu dikombinasikan dengan struktur utama sebagai jalur penyaluran beban lantai

 Efisiensi dalam segala hal, karena pelaksanaan sistem lantai membutuhkan biaya 

konstruksi yang besar.

Sesuai dengan dasar pertimbangan di atas, maka alternatif sistem lantai adalah :

 Ribod slab system (sistem lantai berusuk)

Adalah sistem lantai dengan rusuk-rusuk yang searah dan diikat tegak lurus pada sisi 

pinggirnya oleh balok untuk menambah kekuatannya.

 Floor slab system (sistem lantai berusuk lantai)

Adalah sistem lantai dengan rusuk-rusuk yang saling bersilangan, sehingga 

mempunyai kekakuan pada kedua arah/sisi. Sistem ini membutuhkan pengikat pada 

sudut-sudutnya.

 Grid floor system (sistem lantai pelat)

Adalah sistem lantai dengan pelat yang didukung oleh balok-balok yang 

menghubungkan kolom-kolom. Jika dilihat dari bawah, lantai pelat ini mempunyai 

nilai efiisiensi yang lebih tinggi. Sistem pelat lantai ini mempunyai luasan yang 

terbatas, maka untuk bentangan yang lebar, diperlukan balok anak tengah.

Sesuai dengan studi banding pada sebagian besar sistem lantai yang digunakan pada 

bangunan-bangunan tinggi, sistem lantai yang digunakan adalah grid floor system. 

Karakteristik sistem lantai dari grid floor system adalah :

 Merupakan pengembangan dari sistem slab dengan menambah balok anak 

memanjang dan melebar.

 Luasan lantai lebih bebas dan lebih optimal.

 Material yang umum digunakan adalah beton bertulang baja.
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 Mempunyai kesesuaian dengan sistem struktur yang digunakan dengan bentuk grid-

grid.

c. Struktur atap

Sistem konstruksi atap yang digunakan pada perencanaan bangunan Graha Mode Busana ini 

terdiri dari :

 System slab roof (dak beton)

Adalah sistem konstruksi atap yang berupa lempeng bidang (dak beton) yang 

didukung oleh balok-balok yang menghubungkan kolom-kolom. 

Kuda-kuda penopang penutup atap (genteng) menggunakan struktur beton.

5.6.3. Analisa Pemilihan Bahan Struktur Bangunan

Tujuan : memperoleh jenis bahan untuk struktur bangunan.

Dasar pertimbangan :

 Fleksibilitas ruang tinggi

 Pelaksanaan dan perawatannya mudah

 Perlindungan terhadap bahaya kebakaran.

Untuk mendukung pelaksanaan sistem struktur yang telah dipilih, bahan bangunan struktur 

yang digunakan, yaitu bahan beton bertulang.

Keuntungan : 

Gambar. 88
System slab roof (dak beton)

Sumber : analisa penulis 

Gambar. 87
Grid floor system

Sumber : analisa penulis 
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 Cukup kaku

 Tahan terhadap api dan korosi

 Mudah dibentuk, plastis dan jika sudah kering sangat keras

 Bahan-bahan pencampur beton banyak terdapat dan tersedia beton yang telah diampur 

(ready mix)

 Pemeliharaannya mudah

 Tersedia variasi beton seperti beton pra tegang.

Keurugian : 

 Bentangnya terbatas

 Beban beton cukup besar

 Membutuhkan bekisting yang cukup banyak dalam pengecorannya

 Dimensinya akan semakin membesar jika beban atau bentangnya bertambah.

5.7. ANALISA UTILITAS BANGUNAN

5.7.1. SISTEM AIR BERSIH

Tujuan : Untuk memperoleh sistem pengadaan air

Dasar Pertimbangan :

 Kemudahan pemakaian sistem distribusi air bersih terhadap kondisi dan luas tapak

 Mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh pengguna bangunan Graha Mode 

Busana.

Pembahasan :

 Pada prinsipnya dalam penyediaan air ada dua sumber air bersih, yaitu dari sumur dan 

PDAM.

 Ada dua cara pendistribusian air, yaitu Up Feed Distribution dan Down Feed Distribution. 

Untuk bangunan Computer Centre ini, dengan tapak yang cukup luas dan massa tunggal, 

lebih baik jika memakai sistem Down Feed Distribution, karena air tanah tidak terus 

menerus dipompa ke atas (seperti Up Feed Distribution), tetapi ditampung dalam tangki-

tangki air yang diletakkan di atas beberapa menara kemudian didistribusikan. Keuntungan 

menggunakan sistem ini adalah dengan membagi area pelayanan distribusi air pada tapak.

 Diasumsikan jumlah pengunjung dan pengelola jam–jam sibuk adalah 1500 orang. 

Kebutuhan air diperkirakan 10 %, maka bila tiap orang membutuhkan 10 liter air, air bersih 
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 yang dibutuhkan yaitu 10 lt x 1500 = 15.000 lt = 15 m3 air. Maka kapasitas water tank yang 

dibutuhkan, yaitu  ± 15 m3 = 3 m x 2,5  m x 2 m.

5.7.2. SISTEM DRAINASE

Tujuan : Untuk memperoleh sistem pembuangan air kotor dan air hujan

Dasar Pertimbangan :

 Sistem pembuangan air kotor yang memperhatikan kondisi tapak

 Menghindari pencemaran lingkungan.

Pembahasan :

 Jaringan drainase ini meliputi jaringan pembuangan air kotor (limbah dari lavatory, kafetaria, 

food court) dan air hujan.

a. Air kotor

Sumber air kotor berasal dari : WC, kamar mandi, dan kafetaria, food court.

b. Air hujan

Pembuangan air hujan disalurkan langsung ke sumur resapan sedangkan sisanya baru 

dialirkan ke riol kota (kalau tidak bisa diserapkan ke resapan semua), melalui saluran 

tertutup. 

Hal yang perlu diperhatikan :

 kemiringan tanah

 pengolahan tanah yang terkena jatuhan air

 perkerasan bangunan yang terkena air

Gambar. 89
Skema Down Feed Distribution pada Graha Mode Busana

PompaSumur pompa Water 
treatment

PDAM Ground 
Reservoir

Pompa

Water tank
Distribusi tiap 

lantai

Sumber : catatan mata kuliah utilitas dan analisa penulis 
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5.7.3. SISTEM LISTRIK

Tujuan : Untuk memperoleh sistem jaringan listrik 

Dasar pertimbangan : Alternatif sumber listrik yang ada, yaitu PLN dan Genset

Pembahasan :

 Sumber tenaga listrik yang digunakan adalah dari PLN dengan generator (genset) sebagai 

sumber listrik cadangan dalam keadaan darurat. Dalam penggunaannya memakai sistem 

automatic Swicth yang berfungsi secara otomatis menghidupkan genset pada waktu listrik 

PLN mengalami pemadaman. Sedangkan untuk jaringan listrik yang berhubungan dengan 

komputer, dilengkapi juga dengan Uninterrupted Power System (UPS).

PLN Meteran Trafo

ATSGenset MDP SDP
Distribusi tiap 

lantai

Keterangan :

ATS : Automatic Transfer Switch

MDP : Main Distribution Panel

SDP : System Distribution Panel

UPS : Uninterrupted Power Supply

Distribusi tiap 
lantai Sub trafo

Sekering UPS

Komputer

Selain 
komputer

Sekering

Stavolt

Air hujan Bak kontrol

Bak pengolahan 
limbah

Sumur resapan

Km / WC & 
lavatory

Kotoran cair

Kotoran padat Septictank Sumur peresapan

Riol Kota

Gambar. 90
Skema Sistem Pembuangan Air Kotor pada Graha Mode Busana

Gambar. 91
Skema Sistem Jaringan Listrik pada Graha Mode Busana

Sumber : catatan mata kuliah utilitas dan analisa penulis 

Sumber : catatan mata kuliah utilitas dan analisa penulis 
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5.7.4. SISTEM TELEPON

Tujuan : Untuk memperoleh sistem komunikasi pada bangunan Graha Mode Busana yang 

direncanakan.

Dasar pertimbangan :

 Macam komunikasi yang dibutuhkan

 Sarana komunikasi yang ada.

Pembahasan :

Pada bangunan Graha Mode Busana ini, direncanakan memiliki 2 macam sistem komunikasi, 

yaitu :

 Komunikasi Intern

Komunikasi ini menggunakan fasilitas interkom, dan digunakan  untuk  komunikasi 

antarruang dalam fasilitas bangunan.

 Komunikasi Ekstern

Sistem ini digunakan untuk komunikasi dengan pihak luar, dengan menggunakan peralatan 

telepon dan faksimili. Dilihat dari pemakainya, dapat digolongkan menjadi 2 macam 

jaringan, 

Jaringan ekstern pengelola dan jaringan ekstern non pengelola (penyewa, pengunjung).

Interkom InterkomTerminal dan Panel 
distribusi

PT. Telkom Terminal dan 
Panel Distribusi

R. Pengelola

R. Non Pengelola

Sumber : catatan mata kuliah utilitas dan analisa penulis 

Sumber : catatan mata kuliah utilitas dan analisa penulis 

Gambar. 92
Skema Sistem komunikasi inter pada Graha Mode Busana

Gambar. 93
Skema Sistem komunikasi ekstern pada Graha Mode Busana
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5.7.5. SISTEM PENGAMANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN

Tujuan : Untuk memeperoleh sistem yang sesuai untuk pengamanan terhadap bahaya 

kebakaran.

Dasar pertimbangan :

 Cocok untuk bangunan tingkat tinggi.

 Efisien untuk bangunan dengan masa tunggal.

Pembahasan :

Sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran yang dipakai pada bangunan Graha Mode

Busana ini, adalah  sebagai berikut:

1. Fire alarm system

Alat ini berfungsi untuk memperingatkan bahaya kebakaran pada tahap awal.

Berdasarkan cara kerjanya dibedakan menjadi :

 Otomatis

Alat ini berfungsi dan berbunyi dengan saklar otomatis yang mempunyai karakteristik 

tersendiri, antara lain :

- Smoke detectore, merupakan sensor terhadap timbulnya asap yang berlebihan.

- Thermal detector, merupakan sensor terhadap panas atau peningkatan suhu yang 

berlebihan.

 Manual

Dengan cara push bottom box, mengirim bahaya kebakaran dengan manekan tombol 

khusus pada setiap ruangan untuk mengaktifkan alarm

2. Sprinkler system

Sistem ini memiliki dua jenis yaitu tipe wet pipe sprinkler system dan dry pipe sprinkler 

syetem. Sistem yang dipilih adalah dry pipe sprinkler system karena semua pipa sprinkler 

hanya berisi udara dan baru akan terisi air dengan cepat setelah ada isyarat otomatis dari 

fire alarm. Selain itu pemilihan tersebut mempertimbangkan agar tidak terjadi kebocoran 

bila pipa terisi air selalu.

3. Exhauser

Sistem ini menyerap gas dan asap pada waktu terjadi kebakaran dan ditempatkan pada 

bagian dinding terluar.

4. Fire Extinguisher

Merupakan sistem pencegahan kebakaran dengan jenis bahan padat dan gas (kombinasi)
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5. Hydrant

Hydrant ini memiliki prinsip kerja seperti kran-kran air biasa dengan jaringan pipa 

bertekanan tinggi yang dihubungkan dengan pompa air. Hydrant ini ditempatkan di luar 

bangunan dengan jarak antar hydrant sekitar 30 m.

6. Tangga Darurat

Lebar tangga direncanakan untuk 2 orang dengan lebar 1,5 m.

Untuk dalam bangunan, dipilih sistem spinkler dengan air dari bak tampung air atas 

(cadangan air untuk penanggulangan bahaya kebakaran). Untuk luar bangunan digunakan 

hydrant, hydrant dapat berasal dari sumber air artesis ataupun air tanah yang dipompakan

ke saluran hydrant.

5.7.6. SISTEM PENGAMANAN TERHADAP BAHAYA PETIR

Tujuan : Untuk memperoleh sistem pengamanan bangunan terhadap bahaya petir.

Dasar pertimbangan :

 Bangunan lebih dari dua lantai

 Kemudahan penerapan dalam bangunan

 Keamanan

 Tidak mengganggu penampilan bangunan.

Pembahasan :

Sebuah bangunan tinggi tentu memerlukan sistem penangkal petir sebagai langkah preventif 

mencegah bahaya kebakaran. Sistem penangkal petir yang digunakan adalah sistem faraday, 

yang terdiri dari :

 Alat penerima setinggi 50 cm pada jarak setiap 4 m diatas bangunan.

 Kawat horizontal dan vertikal menuju tanah.

Gambar. 94
Fire Extinguisher

Sumber : Dok. Pribadi 
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BAB VI

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

GRAHA MODE BUSANA DI SURAKARTA

6.1. Konsep Peruangan 

6.1.1. Konsep Kebutuhan Ruang dan Pengelompokan Ruang

Sesuai dengan Program Kegiatan yang dilakukan dalam Graha Mode Busana di Surakarta, 

maka kebutuhan ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 45. Kebutuhan Ruang dan Pengelompokan Ruang
KELOMPOK KEGIATAN JENIS RUANG
A. KELOMPOK RUANG KEGIATAN 
UMUM

- space penerima/plaza
- entrance hall/lobby
- R. Informasi
- R. telepon umum
- lavatory

B. KELOMPOK RUANG KEGIATAN 
UTAMA
B.1. Kelompok Ruang Kegiatan Promosi
Unit Kegiatan Peragaan Busana

- Hall Peragaan
- lobby pengunjung
- R. VIP 
- R. peragaan busana/panggung
- R. audience 
- R. Rias
- R. ganti/loker
- R. persiapan
- R. sound dan lighting
- dapur dan pantry
- R. penjualan materi peragaan
- R. pas konsumen
- R. pengambilan dan pembayaran barang
- lavatory pengunjung dan lavatory peraga/pengelola

Unit Kegiatan Pameran - R. pameran tetap
- R. pameran berkala
- R. persiapan materi pameran 
- R. simpan/gudang 
- R. panitia penyelenggara
- lavatory 

Unit Kegiatan Workshop perancang - R. pameran tetap
- R. konsultasi perancang mode
- R. studio desain
- R. simpan/gudang

B.2. Kelompok Ruang Kegiatan Informasi
Unit Kegiatan Pusat Informasi Mode - R. rak buku

- R. baca perpustakaan
- R. display majalah dan brosur mode 
- R. audio visual 
- R. informasi komputer dan internet
- R. penitipan barang
- R. peminjaman/pendaftaran
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- R. fotokopi
- R. katalog 
- R. gudang
- R. kepala pusat informasi dan staff
- lavatory 

Unit Kegiatan Seminar dan Presentasi - R. audience seminar/presentasi
- R. tunggu/lobby
- R. persiapan 
- R. podium
- R. audio
- R. proyektor
- lavatory 

B.3. Kelompok Ruang Kegiatan 
Pendidikan

- R. administrasi
- R. kepala pendidikan mode
- R. pengajar
- R. rapat
- R. teori desain mode
- R. praktek desain mode
- R. teori pemasaran produk fashion
- R. teori manajemen produk fashion
- R. teori modeling dan koreografi
- R. praktek modeling dan koreografi
- R. praktek menjahit
- R. praktek kecantikan dan menata rambut
- R. praktek membordir
- perpustakaan
- lavatory

C. KELOMPOK RUANG KEGIATAN 
PENUNJANG
Unit Kegiatan Fashion Cafe - hall

- r. pembayaran/kasir
- ruang makan, bar
- area audience
- area display memorabilia
- panggung (catwalk)
- area belakang panggung
- lavatory
- dapur dan pantry
- gudang

Unit Kegiatan Retail dan Butik - R. showroom 
- R. pas pakaian 
- R. pembayaran/kasir
- gudang

Unit Kegiatan Food Court - area Food Court
- R. counter/pesan dan bayar 
- Dapur dan Pantry

Unit Kegiatan Mini bank dan Money 
Changer

- R. tunggu
- R. minibank/money changer
- fasilitas ATM 

Unit Kegiatan mini warpostel - R. tunggu
- R. mini post office
- R. wartel
- R. pembayaran 

Unit Kegiatan Agen Model dan Studio foto - R. tamu
- R. kantor agen model 
- R. studio foto
- R. gelap

Unit Kegiatan Salon (tata rias dan rawat - R. tunggu
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wajah, rambut) - R. tata rias wajah dan rambut
- R. tata rawat wajah dan rambut
- R. pembayaran

D. KELOMPOK RUANG KEGIATAN 
PENGELOLAAN

- hall/lobby
- R. tamu
- R. kerja direktur
- R. kerja wakil direktur
- R. sekretaris
- R. rapat
- R. arsip
- R. kabag HRD dan staff
- R. kabag keuangan dan staff
- R. kabag Humas dan staff
- R. kabag pemasaran dan staff
- R. kabag promosi dan staff
- R. fotokopi
- R. pantry umum
- gudang
- lavatory

E. KELOMPOK RUANG KEGIATAN 
PELAYANAN - R. tiket parkir

- area parkir pengunjung
- area parkir pengelola
- R. istirahat sopir
- R. Teknisi
- R. Musholla dan wudlu
- gudang dan loker
- R. sampah
- R. MEE
- R. reservoir dan pompa air
- R. Genset 
- R. AHU
- R. Penjaga keamanan 
- lavatory

6.1.2. Konsep Pola Hubungan dan Organisasi Ruang

6.1.2.1.  Pola Hubungan Ruang Antar Kelompok Kegiatan Ruang (Makro)

Keterangan :          : hubungan antarkegiatan/ruang erat (dekat).  

                      : hubungan antarkegiatan/ruang kurang erat.

    : tidak ada hubungan antarkegiatan/ruang. 
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Pola hubungan dan organisasi ruangnya adalah sebagai berikut : 

1 Kelompok Umum
2 Kelompok Utama

a. Informasi
b. Promosi
c. Pendidikan

3 Kelompok pengelola 
4 Kelompok penunjang/pelengkap
5 Kelompok pelayanan/servis

6.1.2.2.  Konsep Pola Hubungan Ruang dalam Kelompok Kegiatan (Mikro)

A. Kelompok Kegiatan Umum

1 Parkir pengunjung
2 Space penerima
3 Entrance Hall/lobby
4 R. Informasi
5 R.Telepon Umum
6 Lavatory

B. Kelompok Kegiatan Utama
B.1. Unit Kegiatan Peragaan Busana

1 Hall Peragaan
2 lobby pengunjung
3 R. VIP
4 R. peragaan busana/panggung
5 R. belakang panggung
6 R. Rias
7 R. ganti/loker
8 R. persiapan
9 R. sound dan lighting
10 dapur dan pantry
11 R. penjualan materi peragaan
12 R. pas konsumen
13 R. pengambilan/pembayaran 
14 lavatory

1

5 2

3

4

1

4 2

3

6

5

Gambar 95
Organisasi Antar Kelompok Kegiatan Ruang (Makro)

Tabel 46
Pola Hubungan Antar Kelompok Kegiatan Ruang (Makro)

Gambar 96
Organisasi Ruang Kelompok Kegiatan Umum

Tabel 47
Pola Hubungan Ruang Kelompok Kegiatan Umum

Tabel 48
Pola Hubungan Ruang Kelompok Kegiatan Utama
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B.2. Unit Kegiatan Pameran

1 R. pameran tetap
2 R. pameran berkala
3 R. persiapan materi pameran
4 R. simpan/gudang
5 R. panitia penyelenggara
6 lavatory

B.3. Unit Kegiatan Workshop Perancang

1 R. display
2 R. konsultasi perancang mode
3 R. studio desain
4 R. simpan/gudang

B.4. Unit Kegiatan Pusat Informasi Mode

1 R. rak buku
2 R. baca perpustakaan
3 R. display majalah dan brosur mode
4 R. audio visual
5 R. informasi komputer dan internet
6 R. penitipan barang
7 R. peminjaman/pendaftaran
8 R. kepala pusat informasi dan staff
9 R. fotokopi
10 R. katalog
11 gudang
12 lavatory

1

4 2 3

6
5

1 4

2 3

1

42

3

5

109

14

11

12 13

6 7

8 14

Gambar 98
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Pameran

Tabel 49
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Pameran

Gambar 99.
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Workshop Perancang

Tabel 50
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Workshop Perancang

Tabel 51
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Pusat Informasi Mode

Gambar 97
Organisasi Ruang Kelompok Kegiatan Umum
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B.5. Unit Kegiatan Seminar dan Presentasi

1 R. tunggu/lobby
2 R. audience seminar/presentasi
3 R. podium
4 R. persiapan
5 R. audio
6 lavatory

B.6. Kelompok Kegiatan Pendidikan Mode

1 R. administrasi
2 R. kepala pendidikan mode
3 R. pengajar
4 R. rapat
5 R. teori desain mode
6 R. praktek desain mode
7 R. teori pemasaran produk fashion
8 R. teori manajemen produk fashion
9 R. teori modeling dan koreografi
10 R. praktek modeling dan koreografi
11 R. praktek kecantikan dan menata rambut
12 R. praktek menjahit
13 R. praktek membordir
14 Hall/lobby
15 lavatory

1

4

2

3

5

10

9

11

12

6

78

1

4 2

5

6

3

Gambar 100
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Pusat Informasi Mode

Tabel 52
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Seminar dan Presentasi

Gambar 101
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Seminar dan Presentasi

Tabel 53
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Pendidikan Mode
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C. Kelompok Kegiatan Penunjang

C.1. Kelompok Kegiatan Fashion Cafe

1 hall
2 R. pembayaran/kasir
3 R. makan, bar
4 area audience
5 area display memorabilia
6 panggung (catwalk)
7 area belakang panggung
8 dapur dan pantry 
9 gudang
10 lavatory

C.2. Unit Kegiatan Retail dan Butik

1 R. display/showroom
2 R. pas pakaian
3 R. pembayaran/kasir 
4 R. simpan/gudang

C.3. Unit Kegiatan Food Court

1 food court
2 r. kasir/counter makanan minuman
3 dapur dan pantry
4 lavatory

5

109

11

12

6 7 8

13

1415

1

42

3

5

10 9

6 7

8

1

42

3

10

1 4

2 3

1 4

2 3

Gambar 102
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Pendidikan Mode

Tabel 54.
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Fashion Cafe

Gambar 103
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Fashion Cafe

Tabel 55
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Retail dan Butik

Gambar 104
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Retail dan Butik

Tabel 56
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Food Court

Gambar 105
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Food Court
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C.4. Unit Kegiatan Minibank dan Money changer

1 R. tunggu
2 R. minibank/money changer
3 fasilitas ATM

C.5. Unit Kegiatan Mini warpostel

1 R. tunggu
2 R. mini post office
3 R. wartel
4 R. pembayaran

C.6. Unit Kegiatan Agen Model dan Studio Foto

1 R. tamu
2 R. kantor agen model 
3 R. studio foto
4 R. gelap

C.7. Unit Kegiatan Salon

1 R. tunggu
2 R. tata rias wajah dan rambut
3 R. tata rawat wajah dan rambut
4 R. pembayaran

1 2

3

1

42

3

1 4

2

3

1

4

2 3

Tabel 57
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Minibank dan Money Changer

Gambar 106
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Minibank dan Money Changer

Tabel 58
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Mini Warpostel

Gambar 107
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Mini Warpostel

Tabel 59
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Agen Model dan Studio Foto

Gambar 108
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Agen Model dan Studio Foto

Tabel 60
Pola Hubungan Ruang Unit Kegiatan Salon

Gambar 109
Organisasi Ruang Unit Kegiatan Salon
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D. Kelompok Ruang Kegiatan Pengelolaan

E. Kelompok Ruang Kegiatan Pelayanan

1 hall/lobby
2 R. tamu
3 R. kerja direktur
4 R. kerja wakil direktur
5 R. sekretaris
6 R. rapat
7 R. arsip
8 R. kabag HRD dan staff
9 R. kabag keuangan dan staff
10 R. kabag Humas dan staff
11 R. kabag pemasaran dan staff
12 R. kabag promosi dan staff
13 R. fotokopi
14 R. makan, pantry 
15 gudang
16 lavatory

1 R. tiket parkir
2 area parkir pengunjung
3 area parkir pengelola
4 R. istirahat sopir
5 R. Teknisi
6 R. Musholla dan wudlu
7 gudang dan loker
8 R. Penjaga keamanan
9 R. MEE
10 R. Genset
11 R. AHU
12 R. reservoir dan pompa air
13 R. sampah
14 lavatory

16

13

6

7

14

15

1

4

23

5

10

911

12

8

Tabel 61
Pola Hubungan Ruang Kelompok Kegiatan Pengelolaan

Gambar 110
Organisasi Ruang Kelompok Kegiatan Pengelolaan

Tabel 62
Pola Hubungan Ruang Kelompok Kegiatan Pelayanan
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6.1.3. Konsep Besaran Ruang

Dari analisa perhitungan besaran ruang, dapat diperoleh ringkasan sebagai berikut :

Ruang Besaran Ruang (m2)

A. Kelompok Kegiatan Umum 460

B. Kelompok Kegiatan Utama

B.1. Peragaan Busana

B.2. Pameran

B.3. Workshop Perancang

B.4. Pusat Informasi Mode

B.5. Seminar dan Presentasi 

B.6. Pendidikan Mode

1597

669

427,5

779,8

354

768,1

4595

C. Kelompok Kegiatan Penunjang

C.1. Kelompok Kegiatan Fashion Cafe

C.2. Unit Kegiatan Retail dan Butik

C.3. Unit Kegiatan Food Court

C.4. Unit Kegiatan Minibank dan Money Changer

C.5. Unit Kegiatan Mini Warpostel

C.6. Unit Kegiatan Agen Model dan Studio Foto

C.7. Unit Kegiatan Salon

368

960

417,5

41,5

40,5

74,5

44

1946

D. Kelompok Ruang Kegiatan Pengelolaan 440

5

14

13

6

7

8

10

9

11

121

4

2

3

Gambar 111
Organisasi Ruang Kelompok Kegiatan Pengelolaan

Tabel 63
Rekapitulasi Besaran Ruang
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E. Kelompok Ruang Kegiatan Pelayanan 481

Total Luas Ruang 7922

Sirkulasi 10% 792

Total Luas Bangunan 8714

Area Parkir 6096

Total Keseluruhan 14.810

6.1.4. Konsep Kapasitas Pengunjung, Pengelola dan Penyewa

A. Pengunjung

Kapasitas jumlah pengunjung pada tiap unit kegiatan diasumsikan sebagai berikut :

Kelompok Kegiatan Unit Kegiatan Kapasitas
Kegiatan Promosi Peragaan Busana 500

Pameran tetap 50
Pameran berkala 200
Workshop perancang 10

Kegiatan Informasi Pusat Informasi Mode 100
Seminar dan Presentasi 150

Kegiatan Pendidikan Pendidikan Sekolah Mode dan Kursus 194
Kegiatan Penunjang Fashion Cafe 100

Retail dan Butik 100
Food Court 200
Mini bank dan Money Changer 10
Mini warpostel 10
Agen Model dan Studio foto 10
Salon (tata rias dan rawat wajah, rambut) 10

Jumlah 1644

B. Pengelola

Pengelola mengelola segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan di dalam Graha Mode 

Busana di Surakarta baik ke dalam maupun keluar, terdiri dari :

Pengelola Graha Mode 
Busana

Direktur 1
Wakil Direktur 1
Sekretaris 1
HRD dan staff 4
Keuangan dan staff 6
Humas dan staff 6

Tabel 64
Jumlah Pengunjung pada tiap Unit kegiatan

Tabel 65
Jumlah Pengelola pada tiap Unit kegiatan
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Promosi dan staff 6
Pemasaran dan staff 6

Pengelola Kegiatan 
Pendidikan Mode

Kepala Sekolah Pendidikan Mode 1
Staff Pengajar 10
Staff Administrasi 4

Pengelola Pusat 
Informasi Mode

Kepala Pusat Informasi Mode 1
Staff Perpustakaan 4
Staff Kegiatan Audio Visual Mode 2
Staff Kegiatan Informasi Komputer/Internet 2

Pengelola Kegiatan 
Servis

Ruang Teknisi Bangunan 4
Ruang Penjaga Keamanan 5
Ruang Ticketing Parkir 2
Lavatory 4

Jumlah 60

C. Penyewa

Kapasitas Penyewa pada Graha Mode Busana di Surakarta yang direncanakan :

Kelompok Kegiatan Unit Kegiatan Kapasitas
Kegiatan Promosi Peragaan Busana 100

Pameran Mode 10
Workshop perancang 40

Kegiatan Pendidikan Kegiatan Seminar dan Presentasi 10
Kegiatan Penunjang Fashion Cafe 40

Retail dan Butik 80
Food Court 20
Mini bank dan Money Changer 6
Mini warpostel 6
Agen Model dan Studio foto 6
Salon (tata rias dan rawat wajah, rambut) 10

Jumlah 328

Jadi jumlah pelaku dalam Graha Mode Busana di Surakarta diasumsikan berjumlah 1644 + 60 

+ 328 = 2032 orang.

6.2. Konsep Pemilihan Lokasi Site

Site terpilih merupakan kompleks pertokoan dengan jenis produk dagang bervariasi yaitu 

elektronik, furniture, musik, makanan dan lain-lain.

 Lokasi : Jl. Slamet Riyadi

 Luas : ± 12.000 m2

Tabel 66
Jumlah Penyewa  pada tiap Unit kegiatan
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 Batas :  - Utara : Ruko dan pemukiman penduduk

- Selatan : Jl. Slamet Riyadi dan Ruko 

- Barat : Jl. Gajah Mada dan Hotel Novotel 

- Timur : Ruko dan pemukiman penduduk

6.3. Konsep Tapak (Site)

6.3.1. Pencapaian 

Dari analisa didapatkan arah orientasi bangunan yaitu sebagai berikut :

Gambar 112
Peta site terpilih

Gambar 113
Hasil analisa pencapaian
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6.3.2. Orientasi Bangunan

Dari analisa didapatkan arah orientasi bangunan yaitu sebagai berikut :

   

Orientasi bangunan/arah hadap bangunan nantinya diwujudkan dengan adanya pengolahan 

bentuk dan penampilan bangunan sesuai arah orientasi bangunan.

6.3.3. Penzoningan

1. Penzoningan terhadap pencapaian

Dari analisa didapatkan penzoningan sebagai berikut :

2. Penzoningan terhadap kebisingan

Tingkat kebisingan semakin ke dalam site semakin mengecil demikian juga ke arah vertikal. 

Dengan zoning kebisingan pada site dan tabel kebutuhan ketenangan pada kelompok-

kelompok kegiatan di atas, maka dapat ditempatkan zona-zona kegiatan dalam wadah Graha 

Mode Busana di Surakarta sesuai dengan kebutuhan zona tersebut akan ketenangan  yaitu  

sebagai berikut :

Gambar 114
Hasil analisa orientasi

Gambar 115
Hasil analisa penzoningan terhadap pencapaian
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Untuk mengurangi kebisingan dalam tapak, pada tepi zona kegiatan umum diberi pepohonan 

sebagai barrier. 

3. Studi penzoningan terhadap Matahari dan Angin

Dari analisa didapatkan hasil sebagai berikut :

a. Sisi selatan ini akan mendapat sinar matahari cukup tinggi, terutama sinar matahari 

vertikal, sehingga bukaan harus dibuat perlindungan baik dengan kaca pelindung 

matahari atau pemberian elemen untuk pembayangan.

b. Sisi barat akan mendapat sinar matahari terik pada sore hari sehingga pada bagian ini 

bukaan dikurangi dan diperlukan perlindungan terhadap bukaan agar panas yang masuk 

tidak berlebihan tetapi cahaya yang dibutuhkan tetap masuk.                                       

Dua arah angin ini bertiup dari arah jalan raya sehingga membawa debu dan asap dari 

kendaraan, oleh karena itu diperlukan barrier berupa pepohonan untuk mereduksinya.  

Karena beberapa kegiatan dan produk dalam Graha Mode Busana sangat rentan terhadap 

kondisi udara, maka pemakaian penghawaan buatan (dengan air conditioning) akan lebih 

Gambar 116
Zoning kegiatan  horisontal

Gambar 117
Zoning kegiatan vertikal Tenang 

Tenang 
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banyak digunakan. Hal ini untuk menghindari kerusakan pada produk yang dijual atau 

dipamerkan karena terkena debu dan lain-lain. 

4. Penzoningan terhadap Kelompok Kegiatan

 Lantai basement, mewadahi kegiatan pelayanan yaitu parkir pengunjung dan karyawan 980

m2

 Lantai 1, mewadahi kegiatan umum dan unit kegiatan promosi, dan retail butik seluas 3466

m2

 Lantai 2, mewadahi unit kegiatan informasi dan penunjang seluas 1834m2

 Lantai 3, mewadahi unit kegiatan workshop perancang, pendidikan dan penunjang seluas 

1204m2

 Lantai 4, mewadahi unit kegiatan pendidikan dan kelompok kegiatan pengelolaan seluas 560

m2.

Kelompok kegiatan pelayanan dapat diletakkan di setiap lantai karena semua kelompok 

kegiatan membutuhkannya.

Dari pembagian kelompok kegiatan setiap lantai dan banyaknya lantai yang direncanakan di 

atas, penzoningan secara vertikal dapat digambarkan sebagai berikut : 

6.4. Konsep Penghawaan, Pencahayaan dan Akustik Ruang

6.4.1. Konsep Penghawaan

Sistem AC Central dimanfaatkan pada zone–zone publik, yaitu pada ruang–ruang 

pameran, promosi, informasi, dan administrasi. Pada ruang–ruang tersebut terjadi 

aktifitas yang berlangsung secara rutin, sehingga lebih efektif apabila menggunakan AC 

central. 

Keterangan:
1. Kegiatan pelayanan dan parkir
2. Main hall, unit kegiatan promosi, dan 

retail butik
3. Kelompok informasi dan penunjang  
4. Workshop perancang, fasilitas 

pendidikan
5. Kegiatan pendidikan dan kelompok 

kegiatan

Gambar 118
Zoning Kelompok kegiatan 
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 Sistem Split Ac dimanfaatkan pada ruang–rung tertentu yang bersifat accidental 

(kegiatan hanya berlangsung sewaktu–waktu, tidak menerus, dan kegiatan sama 

tetapi kebutuhan suhu yang berbeda), yaitu pada ruang kelas, ruang workshop 

perancang, dan ruang rapat pengelola.

Penghawaan alami diterapkan pada ruangan yang berhubungan langsung dengan 

udara luar dan tidak memerlukan persyaratan tertentu, yaitu pada parkir basement 

dan ruang servis.

6.4.2. Konsep Pencahayaan

Jenis penerangan yang digunakan :

 Fluorecense

Digunakan pada ruang–ruang yang menuntut kuat penerangan tinggi. Sehingga 

dipilih fluorecense jenis daylight atau white deluxe dengan berbagai kuat 

penerangan sesuai dengan kebutuhan, seperti koridor, ruang pameran, hall, 

ruang perpustakaan, food court, ruang kelas.

 Lampu Pijar

Digunakan pada ruang–ruang yang menuntut kuat penerangan sedang, seperti 

lavatory, shaft, sanitor.

 Special Lighting ( Spot light, Armatur arcilite)

Digunakan pada ruang–ruang yang membutuhkan kuat penerangan khusus untuk 

menciptakan suasana khusus, seperti ruang peragaan busana, ruang pameran,

ruang retail dan butik, ruang seminar, dan hall.

6.4.3. Konsep Akustik

 Sistem akustik lingkungan merupakan sistem penanggulangan kebisingan yang 

memanfaatkan unsur alam sebagai material untuk menghambat pengaruh kebisingan 

dari luar. Dalam hal ini unsur alam yang digunakan yaitu pepohonan/tanaman dalam 

bentuk tata lansekap yang memungkinkan untuk dijadikan barier. Selain itu juga 

dengan mengatur antara jarak bangunan dengan jalan.

 Sistem akustik ruang merupakan sistem akustik dalam bangunan dengan cara 

pengaturan ruang yang didukung pemilihan bahan bangunan yang mampu 

mengeliminir kebisingan baik dari luar maupun dalam bangunan. 
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6.5. Konsep Bentuk Dasar Massa dan Penampilan Bangunan

6.5.1. Konsep Bentuk Dasar Massa Bangunan 

Penerapan Bentuk Massa Bangunan Pada Tapak (Site) :

6.5.2. Konsep Penampilan Bangunan 

Penampilan bangunan Graha Mode Busana yang direncanakan akan menggunakan 

penampilan bangunan dengan arsitektur Pasca Modern dimana menggabungkan antara 

teknologi yang ada dengan arsitektur tradisional Jawa (Neo Vernacular), seperti yang terdapat 

di kota Surakarta ini.

Penataan Landscape Pada Bangunan Graha Mode Busana di Surakarta

Skyline yang terbentuk

Sumber : analisa penulis

Gambar. 119
Penerapan Bentuk Bangunan Pada Tapak (Site)

Gambar. 120
Konsep penampilan bangunan
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1. Pola Tata Hijau

2. Elemen-Elemen Lanscape 

 Open space sebagai area penerima pengunjung dan pemberian jarak pandang dari jalan 

raya ke bangunan sekaligus untuk area parkir pengunjung.

 Sculpture sebagi point of interest pada open space dan sebagai tetenger bangunan.

 Tidak menutup semua permukaan tanah dengan beton, tetapi sebagian dengan paving 

block untuk jalur pejalan kaki ataupun rumput untuk taman. 

 Elemen lampu jalan untuk penerangan malam hari.

6.6. Konsep Struktur Bangunan

6.6.1. Modul Struktur

Modul horizontal yang ada pada Graha Mode Busana banyak yang merupakan kelipatan 4 

atau 8 sehingga grid yang direncanakan yaitu 8 m. Modul Vertikal total jarak modul vertikal 

adalah total standar ketinggian di atas yaitu 4,1 m ≈ 4,5 m.

6.6.2. Sistem Struktur

Sistem struktur menggunakan Rangka/skeleton, kerangka ini terdiri atas komposisi dari kolom-

kolom dan balok-balok. Unsur-unsur vertikal berfungsi sebagai penyalur beban dan gaya 

menuju tanah, sedangkan balok adalah unsur horisontal yang berfungsi sebagai pemegang 

dan media pembagian beban dan gaya pada kolom. Kedua unsur tersebut harus tahan 

terhadap tekuk dan lentur. Rangka berfungsi sebagai struktur bangunan sedangkan dinding 

dan plat lantai merupakan elemen non struktur.

Pohon sebagai 
pembatas dan peneduh 
pengunjung yang 
berjalan kaki

Pohon sebagai 
pembatas sirkulasi 
kendaraan bermotor

Gambar. 121
Analisa pola tata hijau

Sumber : analisa penulis

Gambar. 122
Struktur rangka/skeleton
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Karena tinggi bangunan yang direncanakan hanya 4 lantai maka bangunan Graha Mode 

Busana yang direncanakan tidak menggunakan core. 

a. Sub struktur bangunan

Dari analisa maka dipilih pondasi tiang pancang.

b. Super struktur bangunan

Merupakan satu sistem rangka yang terdiri dari kolom, balok dan penutup lantai dengan plat.

Sesuai dengan studi banding pada sebagian besar sistem lantai yang digunakan pada 

bangunan-bangunan tinggi, sistem lantai yang digunakan adalah grid floor system. 

Karakteristik sistem lantai dari grid floor system adalah :

 Merupakan pengembangan dari sistem slab dengan menambah balok anak 

memanjang dan melebar.

 Luasan lantai lebih bebas dan lebih optimal.

 Material yang umum digunakan adalah beton bertulang baja.

 Mempunyai kesesuaian dengan sistem struktur yang digunakan dengan bentuk grid-

grid.

Sumber : Struktur Bangunan pada Arsitektur Modern

Gambar. 124
Grid floor system

Sumber : Struktur Bangunan pada Arsitektur Modern

Gambar.123
Pondasi tiang pancang
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c. Struktur atap

Sistem konstruksi atap yang digunakan pada perencanaan bangunan Graha Mode Busana ini 

terdiri dari :

 System slab roof (dak beton)

Adalah sistem konstruksi atap yang berupa lempeng bidang (dak beton) yang 

didukung oleh balok-balok yang menghubungkan kolom-kolom. 

 Kuda-kuda penopang penutup atap (genteng) menggunakan struktur beton.

6.7. Konsep Utilitas Bangunan

6.7.1. Sistem Air Bersih

 Untuk bangunan Graha Mode busana ini memakai sistem Down Feed Distribution, karena 

air tanah tidak terus menerus dipompa ke atas (seperti Up Feed Distribution), tetapi 

ditampung dalam tangki-tangki air yang diletakkan di atas beberapa menara kemudian 

didistribusikan. Keuntungan menggunakan sistem ini adalah dengan membagi area 

pelayanan distribusi air pada tapak.

 Diasumsikan jumlah pengunjung dan pengelola jam–jam sibuk adalah 1500 orang. 

Kebutuhan air diperkirakan 10 %, maka bila tiap orang membutuhkan 10 liter air, air bersih 

 yang dibutuhkan yaitu 10 lt x 1500 = 15.000 lt = 15 m3 air. Maka kapasitas water tank yang 

dibutuhkan, yaitu  ± 15 m3 = 3 m x 2,5  m x 2 m.

Gambar. 125
System slab roof (dak beton)

Sumber : analisa penulis 

Sumber : analisa penulis 
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6.7.2. Sistem Drainase

Pembahasan :

 Jaringan drainase ini meliputi jaringan pembuangan air kotor (limbah dari lavatory, Cafe, 

food court) dan air hujan.

a. Air kotor

Sumber air kotor berasal dari : WC, kamar mandi, dan cafe, food court.

b. Air hujan

Pembuangan air hujan disalurkan langsung ke sumur resapan sedangkan sisanya baru 

dialirkan ke riol kota (kalau tidak bisa diserapkan ke resapan semua), melalui saluran 

tertutup. 

Gambar. 126
Skema Down Feed Distribution pada Graha Mode Busana

PompaSumur pompa Water 
treatment

PDAM Ground 
Reservoir

Pompa

Water tank
Distribusi tiap 

lantai

Air hujan Bak kontrol

Bak pengolahan 
limbah

Sumur resapan

Km / WC & 
lavatory

Kotoran cair

Kotoran padat Septictank Sumur peresapan

Riol Kota

Gambar. 127
Skema Sistem Pembuangan Air Kotor pada Graha Mode Busana

Sumber : catatan mata kuliah utilitas dan analisa penulis 

Sumber : catatan mata kuliah utilitas dan analisa penulis 
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6.7.3. Sistem Listrik

Sumber tenaga listrik yang digunakan adalah dari PLN dengan generator (genset) sebagai 

sumber listrik cadangan dalam keadaan darurat. Dalam penggunaannya memakai sistem 

automatic Swicth yang berfungsi secara otomatis menghidupkan genset pada waktu listrik PLN 

mengalami pemadaman. Sedangkan untuk jaringan listrik yang berhubungan dengan 

komputer, dilengkapi juga dengan Uninterrupted Power System (UPS).

6.7.4. Sistem Telepon

Pada bangunan Graha Mode Busana ini, direncanakan memiliki 2 macam sistem komunikasi, 

yaitu :

 Komunikasi Intern

Komunikasi ini menggunakan fasilitas interkom, dan digunakan  untuk  komunikasi 

antarruang dalam fasilitas bangunan.

PLN Meteran Trafo

ATSGenset MDP SDP
Distribusi tiap 

lantai

Keterangan :

ATS : Automatic Transfer Switch

MDP : Main Distribution Panel

SDP : System Distribution Panel

UPS : Uninterrupted Power Supply

Distribusi tiap 
lantai Sub trafo

Sekering UPS

Komputer

Selain 
komputer

Sekering

Stavolt

Interkom InterkomTerminal dan Panel 
distribusi

Gambar. 128
Skema Sistem Jaringan Listrik pada Graha Mode Busana

Sumber : catatan mata kuliah utilitas dan analisa penulis 

Sumber : catatan mata kuliah utilitas dan analisa penulis 

Gambar. 129
Skema Sistem komunikasi inter pada Graha Mode Busana
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 Komunikasi Ekstern

Sistem ini digunakan untuk komunikasi dengan pihak luar, dengan menggunakan peralatan 

telepon dan faksimili. Dilihat dari pemakainya, dapat digolongkan menjadi 2 macam 

jaringan, 

Jaringan ekstern pengelola dan jaringan ekstern non pengelola (penyewa, pengunjung).

6.7.5. Sistem Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran

Sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran yang dipakai pada bangunan Graha Mode 

Busana ini, adalah  sebagai berikut:

1. Fire alarm system

Alat ini berfungsi untuk memperingatkan bahaya kebakaran pada tahap awal.

 Otomatis

Alat ini berfungsi dan berbunyi dengan saklar otomatis yang mempunyai karakteristik 

tersendiri, antara lain :

- Smoke detectore, merupakan sensor terhadap timbulnya asap yang berlebihan.

- Thermal detector, merupakan sensor terhadap panas atau peningkatan suhu yang 

berlebihan.

 Manual

Dengan cara push bottom box, mengirim bahaya kebakaran dengan manekan tombol 

khusus pada setiap ruangan untuk mengaktifkan alarm

2. Sprinkler system

Sistem ini memiliki dua jenis yaitu tipe wet pipe sprinkler system dan dry pipe sprinkler 

syetem. Sistem yang dipilih adalah dry pipe sprinkler system karena semua pipa sprinkler 

hanya berisi udara dan baru akan terisi air dengan cepat setelah ada isyarat otomatis dari 

PT. Telkom Terminal dan 
Panel Distribusi

R. Pengelola

R. Non Pengelola

Sumber : catatan mata kuliah utilitas dan analisa penulis 

Gambar. 130
Skema Sistem komunikasi ekstern pada Graha Mode Busana
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fire alarm. Selain itu pemilihan tersebut mempertimbangkan agar tidak terjadi kebocoran 

bila pipa terisi air selalu.

3. Exhauser

Sistem ini menyerap gas dan asap pada waktu terjadi kebakaran dan ditempatkan pada 

bagian dinding terluar.

4. Fire Extinguisher

Merupakan sistem pencegahan kebakaran dengan jenis bahan padat dan gas (kombinasi)

5. Hydrant

Hydrant ini memiliki prinsip kerja seperti kran-kran air biasa dengan jaringan pipa 

bertekanan tinggi yang dihubungkan dengan pompa air. Hydrant ini ditempatkan di luar 

bangunan dengan jarak antar hydrant sekitar 30 m.

6. Tangga Darurat

Lebar tangga direncanakan untuk 2 orang dengan lebar 1,5 m. 

6.7.6. Sistem Pengamanan Terhadap Bahaya Petir

Sistem penangkal petir yang digunakan adalah sistem faraday, yang terdiri dari :

 Alat penerima setinggi 50 cm pada jarak setiap 4 m diatas bangunan.

 Kawat horizontal dan vertikal menuju tanah.

Gambar. 131
Fire Extinguisher

Sumber : Dok. Pribadi 
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