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ABSTRAK 

 

Yan Saniscara 
5112413043 

“Malang Fashion Center dengan Pendekatan Biophilic Contextualism” 
 

Dosen Pembimbing 
Ir. Didik Nopianto Agung Nugradi, M.T. dan Moch Fathoni, S.T., M.T. 

Prodi S1 Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 
 

Dahulu pakaian dianggap sebagai kebutuhan primer manusia saja. Seiring dengan 
pesatnya perkembangan era modern terutama dalam sektor dunia industri, hiburan, informasi 
dan teknologi, gaya berbusana menjadi sarana untuk menunjukkan eksistensi (jati diri) 
seseorang dalam komunitasnya. Gaya berbusana (fashion) selalu mengalami perubahan. 
Perubahan yang terjadi tersebut berlangsung lebih pesat dari aspek-aspek lain seperti bidang 
lain dalam aktivitas manusia (seperti bahasa, pemikiran dan lain-lain). Hal tersebut berdampak 
pada munculnya beragam gaya dan mode busana yang semakin bervariasi yang diimbangi 
dengan banyak munculnya para perancang busana. Ideologi, kreativitas dan inovasi para 
perancang busana inilah yang mempengaruhi dinamika perkembangan dunia mode busana 
(fashion) di dunia. 

Malang dikenal sebagai salah satu kota yang memberikan kontribusi dalam kemajuan 
fashion di tanah air Indonesia. Malang menjadi salah kotayang banyak mengeluarkan trend 
baju modis yang dapat membuat penampilan orang yang memakainya menjadi tampak lebih 
bergaya dan terlihat masa kini. Kota Malang juga menjadi pusat mode busana yang seringkali 
mengadakan acara fashion show dan juga banyak memproduksi koleksi busana lebih 
fashionable. Kota Malang seolah tak hentinya untuk dapat terus berkreasi dan berinovasi 
sehingga tak heran bila Kota Malang dikenal dengan sebutan kota mode. Malang bahkan 
disebut sudah layak menjadi kiblat fashion di Indonesia. 

Malang Fashion Center sebagai sarana pendidikan, komersial, dan hiburan dalam 
bidang fashion di Kota Malang dengan penekanan arsitektur biophilic contextualism adalah 
suatu wadah yang menampung segala aktivitas/kegiatan yang berhubungan dengan busana 
serta perlengkapannya, dengan mengikuti perkembangan mode dari waktu kewaktu, kegiatan 
yang di tampung meliputi pusat pendidikan dan pelatihan, rumah produksi, pemasaran, 
hiburan beserta kegiatan pendukung lainnya di kota Malang. Penekanan desain tersebut 
dipilih karena untuk memfasilitasi interaksi timbal balik antara manusia dengan alam serta 
menyedikan visualisasi yang cukup antara bangunan yang sudah ada dengan bangunan baru 
untuk menciptakan suatu efek yang menyatudan berfokus pada pemahaman hubungan antara 
alam dan manusia serta memfasilitasi interaksitimbal balik keduanya untuk meningkatkan 
kualitas hidup manusia. 

 
Kata kunci: malang, fashion, center, biophilic, contextualism 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dahulu pakaian dianggap sebagai kebutuhan primer manusia saja. Seiring dengan 

pesatnya perkembangan era modern terutama dalam sektor dunia industri, hiburan, 

informasi dan teknologi, gaya berbusana menjadi sarana untuk menunjukkan eksistensi 

(jati diri) seseorang dalam komunitasnya. Dengan mengikuti gaya busana tertentu, 

seseorang bisa menunjukkan identitas dan jati dirinya. Hal ini menunjukan bahwa saat ini 

gaya berbusana sudah menjadi bagian dari gaya hidup seseorang.  

Kusmayadi (2011) fashion adalah meracik ide/gagasan dalam berbusana yang 

mana diharapkan dapat menjadi gaya hidup sehari-hari. Gaya berbusana (fashion) dalam 

penjelasannya, selalu mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi tersebut 

berlangsung lebih pesat dari aspek-aspek lain seperti bidang lain dalam aktivitas manusia 

(seperti bahasa, pemikiran dan lain-lain). Hal tersebut berdampak pada munculnya 

beragam gaya dan mode busana yang semakin bervariasi yang diimbangi dengan banyak 

munculnya para perancang busana. Ideologi, kreativitas dan inovasi para perancang 

busana inilah yang mempengaruhi dinamika perkembangan dunia mode busana (fashion) 

di dunia.  

Malang dikenal sebagai salah satu kota yang memberikan kontribusi dalam 

kemajuan fashion di tanah air Indonesia. Malang menjadi salah kotayang banyak 

mengeluarkan trend baju modis yang dapat membuat penampilan orang yang 

memakainya menjadi tampak lebih bergaya dan terlihat masa kini. Kota Malang juga 

menjadi pusat mode busana yang seringkali mengadakan acarafashion show dan juga 

banyak memproduksi koleksi busana lebih fashionable. Kota Malang seolah tak hentinya 

untuk dapat terus berkreasi dan berinovasi sehingga tak heran bila Kota Malang dikenal 

dengan sebutan kota mode. Malang bahkan disebut sudah layak menjadi kiblat fashion di 

Indonesia. Pasalnya, kota ini sudah banyak perancang busana (fashion designer) kreatif 

maupun gudangnya model berbakat. Adapun kampus dan sekolah pencetak para 

desainer berbakat yang menjadikan indikator Malang sebagai kota fashion. Bahkan, ada 

perhelatan fashion akbar secara rutin seperti gelaran Malang Fashion Movement (MFM). 

Gelaran tersebut mencakup beberapa rangkaian acara termasuk exhibition, festival, 

designer showcase, dan competition. Perhelatan fashion yang diadakan secara menerus 

akan berkontribusi positif untuk perkembangan potensi Kota Malang dalam bidang fashion 

serta mengangkat ekonomi kreatif yang dimiliki oleh pelaku industri fashion di Malang. 
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Penyelenggaraan beberapa acara peragaan busana di Malang yang berlangsung 

sampai saat ini masih diselenggerakan di hotel-hotel tertentu dan untuk acara Malang 

Fashion Movement masih bertempat di Graha Cakrawala milik salah satu universias di 

daerah Malang. Belum tersedianya tempat penyelenggaraan peragaan busana secara 

khusus, menjadikan kegiatan dalam event tersebut belum terwadahi secara maksimal. Di 

Malang juga belum tersedia sebuah galeri fashion khusus yang fungsinya untuk tempat 

mengapresiasikan hasil karya para desainer sekaligus wahana edukasi bagi masyarakat 

umum dalam menambah wawasan mereka terhadap mode busana. Di samping itu, untuk 

meningkatkan keterampilan desainer maupun masyarakat umum yang ingin belajar, di 

Malang juga belum tersedia tempat workshop sebagai wadah melatih minat mereka dalam 

praktik desain busana.  

Maka dari itu perlu adanya sebuah tempat yang secara komprehensif mampu 

mewadahi semua kegiatan yang berkenaan dengan industrifashion. Para pelaku fashion 

dapat dengan leluasa mengapresiasikan hasil karyanya serta meningkatkan keterampilan 

mereka dalam bidang desain busana. Sehingga dengan adanya Fashion Centerdi Kota 

Malang, akanmenjadi pusat kegiatan fashion untuk meningkakan minat para pelaku 

fashion yang nantinya membangun industri ekonomi kreatif dan meningkatkan daya saing 

produk yang berkualitas. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan komersial, pelatihan dan 

workshop, promosi, seminar, serta diadakannya fashion show. Fasilitas utama yang 

dihadirkan di Fashion Center untuk mendukung kegaitan–kegiatan tersebut antara lain: 

ruang pelatihan, ruang fashion show, auditorium, ruang pameran, perpustakaan, kantor, 

retail, serta foodcourt sebagai fasilitas penunjang.  

Dengan demikian, berdasarkan isu–isu yang tersebut diatas dan pentingnya peran 

Fashion Center di Kota Malang, maka layak untuk diangkat dalam judul Proyek Akhir 

Arsitektur.  

Sementara itu, pemilihan pendekatan arsitektur sebagai tema dari Fashion Center 

di Kota Malang ini adalah Arsitektur Biophilic Contextualism. Pendekatan ini dipilih karena 

untuk memfasilitasi interaksi timbal balik antara manusia dengan alam serta sistem 

kehidupan guna meningkatkan kualitas kegiatan di dalamnya secara fisiologis maupun 

psikologis. Menciptakan ruang-ruang yang restoratif bagi fisik manusia. Menyediakan 

visualisasi yang cukup antara bangunan yang sudah ada dengan bangunan baru untuk 

menciptakan suatu efek yang menyatudan berfokus pada pemahaman hubungan antara 

alam dan manusia serta memfasilitasi interaksitimbal balik keduanya untuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia.  

Biophilic design merupakan solusi perancangan atas kebutuhan bawaan manusia 

untuk berinteraksi dengan alam, yang sangat penting untuk kesehatan mental, fisik, dan 

produktivitas. Kebutuhan biologis untuk berinteraksi dengan alam menjadi hal penting 
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apalagi saat ini dengan meningkatnya pembangunan dan pertambahan penduduk selain 

itu banyak bangunan modern saat ini menjadi penyebab meningkatnya kerusakan 

lingkungan dan menjadi pemisah antara manusia dengan alam. Kemajuan desain 

berkelanjutan (sustainable design) saat ini berhasil mengatasi hal ini. Namun, kebanyakan 

desain berkelanjutan hanya fokus untuk mengurangi kerusakan lingkungan dari polusi dan 

limbah, atau penggunaan sumber daya yang berlebihan, seperti energi dan air. Hal yang 

sama pentingnya adalah kebutuhan untuk menghubungkan kembali manusia dengan 

alam di dalam lingkungan modern saat ini, yang penting untuk kesehatan dan 

produktivitas. Biophilic design berperan menciptakan habitat yang baik untuk manusia di 

lingkungan modern yang dapat memenuhi kebutuhan manusia berinteraksi dengan alam. 

Degradasi lingkungan dan keterasingan dari alam adalah konsekuensi yang tidak 

terelakkan di kehidupan modern, banyak pengembang saat ini hanya fokus mengenai 

permasalahan lingkungan, menciptakan bangunan yang berkelanjutan, namun minim 

memperhatikan kesehatan mental maupun fisik untuk konsumen. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan 

secara umum dan khusus sebagai berikut:  

1.2.1. Permasalahan Umum 

Bagaimana merencanakan dan merancang Fashion Center sebagai bangunan 

pusat kegiatan fashion di Kota Malang dengan pendekatan arsitektur biophilic 

contextualism yang mewadahi kegiatan produksi, komersial, promosi, dan rekreasi 

fashion di Kota Malang? 

1.2.2. Permasalahan Khusus 

a. Bagaimana merencanakan bangunan Fashion Center yang mampu 

mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dalam bidang fashion yang mencakup fungsi 

sarana produksi, promosi, komersial, pameran, dan pelatihan dalam suatu tempat? 

b. Bagaimana merencanakan desain eksterior dan interior bangunan Fashion Center 

dengan pendekatan biophilic contextualism? 

c. Bagaimana menampilkan bentuk yang mudah diterima oleh masyarakat dan 

mampu mengikutsertakan potensi khas suatu daerah? 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1 Maksud 

Merencanakan dan merancang sebuah bangunan Fashion Center yang ramah 

lingkungan sebagai sarana penunjang kegiatan fashion di Kota Malang dengan berbagai 

fasilitas yang disediakan untuk kegiatan produksi, promosi, komersial, pelatihan, rekreasi, 

dan kebutuhan lainnya bagi masyarakat umum di Kota Malang dan sekitarnya.  
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1.3.2 Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur ini antara lain:  

a. Menentukan dan mengolah site untuk mendapatkan zoning yang tepat yang sesuai 

dengan fungsi masing-masing kelompok kegiatan.  

b. Menentukan kebutuhan ruang, besaran ruang, persyaratan ruang, hubungan ruang 

dan organisasi ruang dalam perencanaan dan perancangan Fashion Center.  

c. Menentukan konsep desain dan massa bangunan melalui ungkapan fisik pada 

ruang luar dan dalam yang berdasar pada pendekatan arsitektur biophilic 

contextualism.  

d. Menentukan struktur bangunan yang kuat dan sesuai dengan lingkungan sekitar.  

e. Menentukan utilitas bangunan yang mengedepankan aspek efisien dan ramah 

lingkungan.  

1.4. Manfaat 

1.4.1 Subjektif 

a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh Proyek Akhir Arsitektur (PAA) sebagai 

penentu kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) pada Prodi Teknik Arsitektur Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (UNNES) 2019.  

b. Penulis mendapatkan pengetahuan lebih tentang fashion center sebagai bangunan 

hasil dari penerapan konsep arsitektur biophilic contextualism serta dapat 

dipergunakan dalam referensi perencanaan selanjutnya yang terkait.  

1.4.2 Objektif 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) ini diharapkan 

dapat menjadi landasan perencanaan dan perancangan arsitektur Malang Fashion Center 

dengan Pendekatan Biophilic Contextualism. Selain itu, dapat dijadikan sebagai referensi 

pada perancangan selanjutnya dan dapat memberi pengetahuan mengenai standar 

Fashion Center yang baik.  

1.5. Lingkup Pembahasan 

1.5.1 Ruang Lingkup Substansial 

Ruang lingkup pembahasan yang digunakan dalam landasan program perencanaan 

dan perancangan arsitektur ini ditekankan pada hal-hal yang berada pada lingkup 

pemikiran arsitektur, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengikutsertakan bidang 

ilmu lain terutama yang berkaitan dengan kegiatan dan masalah Fashion Center di Kota 

Malang dengan pendekatan arsitektur biophilic contextualism, sejauh masih berkaitan dan 

mendukung permasalahan yang dibahas.  
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1.5.2 Ruang Lingkup Spasial 

Secara administrasi dan lokasi rencana site ini berada di daerah wisata Kota Malang, 

tepatnya berada di dalam kawasan BWK Malang Utara, yaitu Kecamatan Lowokwaru 

dimana eruntukan kawasan tersebut adalah pendidikan, perdagangan dan jasa, industri 

besar/menengah dan kecil serta wisata budaya sebagai fungsi primer kawasan sesuai 

dengan peraturan RTRW Kota Malang tahun 2010 – 2030.  

1.6. Metode Pembahasan 

Pembahasan dilakukan dengan beberapa metodeuntuk memperoleh suatu 

kesimpulan, antara lain: 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data, jenis data dibagi menjadi dua. Pertama, data 

primer, yaitu data yang di dapat secara langsung melalui survey lapangan dan hasil 

wawancara dengan pihak terkait, sebagai berikut: 

a. Kondisi fisik kawasan kota Malang sebagai peletakan site meliputi topografi dan 

letak geografis. 

b. Kondisi non fisik kawasan kota Malang meliputi kondisi perekonomian dan sosial 

budaya. 

c. Fasilitas sosial dan umum kota Malang. 

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

pekerjaan. 

e. Peraturan Pemerintah Kota Malang.  

Kedua, data sekunder, yaitu data yang di dapat dari studi literatur yang berhubungan 

dengan pembuatan konsep bangunan Malang Fashion Center. Misalnya data standar 

pengukuran dan persyaratan ruang. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan berbagai kegiatan, antara lain sebagai 

berikut: 

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

untuk menentukan lokasi dan site. 

b. Wawancara dengan pihak yang terkait dengan fashion center seperti pelaku 

industri fashion, desainer, akademisi khususnya bidang fashion, dan masyarakat 

umum di Malang. 

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

dengan permasalahan dan persoalan. 
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1.6.2 Metode Analisis Data 

Metode anilis data dilakukan dengan menganalisa data menggunakan metode 

deskriptif yaitu melalui penguraian data-data yang di sertai dengan gambar sebagai media 

berdasar pada teori normatif yang ada. Analisis data di lakukan melalui beberapa tahap, 

sebagai berikut: 

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

b. Tahap pemecahan masalah melalui analisis data di sertai penguraian dengan 

media gambar. 

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

konsep akhir perencanaan dan perancangan bangunanfashion center. 

1.7. Keaslian Penulisan 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan desain tentang desain Malang 

Fashion Center dengan pendekatan Arsitektur Biophilic Contextualism ini belum pernah 

dilakukan suatu studi kajian dalam rumpun penelitian ilmiah, tesis, dan desertasi. Tetapi, 

kajian penelitian ilmiah yang berkaitan dengan Fashion Center yang telah dilakukan 

penelitian sebelumnya adalah antara lain:  

a. Anindia Khrisna Murti (2009), Universitas Diponegoro, Fashion Center di 

Jakarta dengan Penakanan Desain Barrier-Free.  

(Menekankan perancangan Fashion Center di Jakarta dengan Penekanan Desain 

Barrier-free berdasarkan berbagai tinjauan. Termasuk didalamnya terdapat 

penjelasan mengenai tinjauan dunia fashion, referensi Fashion Center, serta 

referensi penerapan desain barrier-free).  

b. Yunita Chintamany (2009), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Landasan 

Konseptual Perencanaan dan PerancanganJogjaFashion Center.  

(Menekankan rancangan bangunan Jogja Fashion Center di Yogyakarta dengan 

pendekatan Arsitektur Ekspresionisme Modern yang mencerminkan kesan feminin 

dan anggun melalui tampilan eksterior bangunan dan tata ruang dalamnya sehingga 

tampilannya sesuai dengan aktivitas yang akan diwadahi.) 

c. Geri Leofan Wijaya (2010), UNIKOM, Perancangan Bandung Fashion Center.  

(Menekankan pendekatan Arsitektur Post-Modern pada konsep perancangannya 

yang secara rinci menerapkan bangunan anti modern yang tidak hanya 

memperhatikan bangunan secara fungsional semata, namun memperhatikan 

ekspresi sekaligus keindahan pada bangunan, dengan harapan dapat melahirkan 

simbol baru yang merupakan simbol fashion di kota Bandung.) 
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1.8. Sistematika Pembahasan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik, perumusan masalah, 

tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, manfaat dari penulisan laporan, lingkup 

pembahasan dari laporan, metode pembahasan, pernyataan keaslian penulisan, 

sistematika dalam pembahasan laporan dan alur pikir laporan menuju desain.  

BAB 2 TNJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka, Membahas tinjauan dan pengertian umum 

mengenaiFashion Centerdan studi mengenai penerapan pendekatan desain arsitektur 

simbiosis serta menguraikan data-data survey dan preseden yang telah dilakukan sebagai 

perbandingan untuk tinjauan pustaka yang bertujuan melanjutkan ke proses 

perancangan.  

BAB 3 TINJAUAN LOKASI 

Bab ini berisi tentang tinjauan lokasi yang akan direncanakan untuk mengetahui data, 

peraturan, persyaratan bangunan pada lokasi tersebut agar bangunan sah menempati 

lokasi yang dipilih.  

BAB 4 PENDEKATAN KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

ARSITEKTUR 

Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar pendekatan konsep perencanaan dan 

perancangan awal dan analisis mengenai pendekatan fungsional, pendekatan pelaku 

aktifitas, pendekatan kebutuhan ruang, pendekatan arsitektur, pendekatan aspek teknis 

serta pendekatan aspek kinerja.  

BAB 5 KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Berisi tentang konsep perencanaan dan perancangan Malang Fashion Center yang ditarik 

berdasarkan analisis yang telah dilakukan.  
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1.9. Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Alur Pikir 

Sumber: Penulis  

TUJUAN RUANG LINGKUP MANFAAT 

STUDI 
LITERATUR DAN LAPANGAN 

DATA DAN ANALISIS PERENCANAAN 
DAN PERANCANGAN 

 

KONSEP PERANCANGAN 

DESAIN 

LATAR BELAKANG 

Sekarang ini busana tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia saja. Seiring 
berkembangnya era modern, gaya berbusana (fashion) menjadi media untuk menunjukkan 
eksistensi seseorang dalam komunitasnya. Peminat fashionjuga tidak hanya dari golongan remaja 

tetapi juga golongan dewasa baik pria, wanita, anak-anak maupun dewasa.  
Aktualita 

- Malang merupakan wilayah yang sudah layak menjadi kiblat fashion di tanah air dan 
berpotensi kuat untuk terus dikembangkan.  

- Malang sudah sangat berpontensial meningkatkan industri ekonomi kreatif di bidang 
fashion 

- Belum terwadahinya kegiatan fashion secara komprehensif yang meliputi kegiatan 
produksi, fashion show, seminar, pelatihan, pameran, dan komersial 

Urgensi 

Perlu adanya Fashion Center di Kota Malang yang secara komprehensif mampu mewadahi semua 

kegiatan berkenaan dengan fashion yang naninya akan meningkatkan industri ekonomi kreatif serta 

menguatkan citra Kota Malang sebagai kiblat fashion tanah air.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Fashion Center 

2.1.1. Pengertian Fashion Center 

a. Pengertian Fashion 

Berikut adalah pengertian fashion dari berbagai sumber, antara lain:  

1) Ragam atau gaya terbaru pada suatu kurun waktu (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1999).  

2) Fashion berasal dari bahasa inggris, yang artinya cara, kebiasaan, atau 

mode. Fashion adalah busana yang menentukan penampilan seseorang 

dalam suatu acara tertentu, sehingga terlihat berbeda dari sebelumnya 

(Adhe, 2008). 

3) Fashion sendiri dapat diartikan bagian dari identitas perubahan Era atau 

zaman. Dan dalam konsepsi lain fashion dapat didefinisikan sebagai gaya 

hidup atau identitas seseorang di dalam lingkungannya, lebih dari itu fashion 

sendiri dapat berarti menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas 

seperti, komunitas punk yang selalu tampil dengan rambut Mohawknya, 

karena inilah bentuk identitas fashion yang sebenarnya, bukan hanya 

terletak pada model tapi jelas konsistensi dalam membangun image 

penggunanya (Andi, 2009). 

4) Fashion adalah meracik ide/gagasan dalam berbusana yang mana 

diharapkan dapat menjadi gaya hidup sehari hari (Kusmayadi, 2011). 

5) Fashion adalah gaya hidup dan gaya berbusana pada suatu waktu tertentu 

yang mengikuti perubahan dan perkembangan zaman (Widyatmojo, 2010). 

6) Fashion adalah sebuah image atau citra yang ditampilkan melalui cabang 

karya seni tepatnya seni rupa yang berfungsi/terpakai, dimana perancang 

mode (fashion designer) merupakan dunia yang sadar akan naluri manusia. 

(Darsono, 2007). 

7) Fashion berasal dari bahasa inggris, yang artinya cara, kebiasaan, atau 

mode. Fashion adalah busana yang menentukan penampilan seseorang 

dalam suatu acara tertentu, sehingga terlihat berbeda dari sebelumnya. 

Perkembangan fashion tidak lepas dari pengaruh informasi. Karena 

informasi merupakan sarana seseorang untuk bisa mengetahui lebih jelas 

tentang fashion. ” (Barnard, 1996).  

 

9 
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8) Fashion adalah pakaian yang dirancang sebagai alat pelindung untuk 

memperindah penampilan diri, untuk menyatakan kekuasaan atau kekuatan 

dan untuk menunjukan (status) seseorang dalam masyarakat (Dior, 1984).  

b. Pengertian Pusat/Center 

Berikut adalah pengertian center dari berbagai sumber, antara lain:  

1) 1. Titik yang ditengah–tengah benar,2.Tempat yang letaknya di bagian 

tengah,3.Pokok pangkal atau yang jadi perumpamaan (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia) 

2) Merupakan suatu tempat yang didominasi oleh suatu aktifitas tertentu. Pusat 

diartikan sebagai sesuatu yang menjadi inti dan berperan sebagai medium 

rujukan. Menurutnya pengertian pusat adalah sesuatu uang menjadi sasaran 

perhatian atau sesuatu yang menjadi pumpunan berbagai urusan. (Microsoft 

Encarta, 2006) 

3) Merupakan suatu tempat yang didominasi oleh suatu aktivitas tertentu. 

(Poedawarminta,1996).  

Dari pengertian di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Fashion 

Centermerupakan fasilitas yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yang berhubungan 

dengan dunia fashion yang mengacu pada seni, industri, dan perkembangan di dunia 

fashion.  

2.1.2. Fungsi Fashion Center 

Menurut Cullum-Swan dan Minning (1990) ada beberapa fungsi fashion center, 

antara lain:  

a. Wadah Promosi 

Sebagai sarana untuk memperkenalkan perkembangan produk mode 

terbaru kepada masyarakat luas, terutama produk-produk localyang bertujuan 

untuk meningkatkan apresiasi masyarakat akan mode.  

b. Wadah Perdagangan 

Menyediakan produk busana yang sesuai dengan minat konsumenbaik 

produk dalam negeri maupun produk luar.  

c. Wadah Informasi 

Memberikan fasilitas kegiatan informal berupa penerangan dan 

pemberitahuan mengenai segala hal yang tersangkut dengan perkembangan 

mode sehingga diketahui oleh masyarakat umum sebagai konsumen mode.  

d. Wadah Pendidikan 

Menyediakan fasilitas belajar mengajar yang dapat mendukungkelancaran 

sistem pendidikan baik bagi siswa maupun parapendidiknya.  

e. Wadah Kerja 
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Mewadahi kegiatan yang berhubungan dengan dunia mode, yaitudengan 

menampung sejumlah stand perusahaan dagang baik miliklokal, nasional, 

maupun internasional. Hal ini dimaksudkan untukmempermudah pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan dunia modemelakukan kontak, antara lain: industri tekstil, 

garmen, serta parainvestor yang berminat untuk mencari mitra usaha.  

2.1.3. Sejarah Fashion 

Menurut asal usulnya kata fashion yang berarti gaya hidup yang menjadi 

modis atau panutan pada masa tertentu dan tempat tertentu. Dengan demikian 

fashion selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan pada masyarakat dan 

bersifat dinamis serta berulang ulang dalam jangka waktu tertentu. Fashion dapat 

diartikan sebagai gaya tertentu yang berlaku untuk kurun waktu tertentu.  

Busana dengan segala pernak-perniknya tidak muncul begitu saja (Quick: 

256). Pakaian yang biasa manusia kenal ternyata mempunyai sebuah sejarah 

yangtak terduga-duga.Sejak manusia purbapakaian tidak langsung ada 

dandimanfaatkan oleh mereka sebagai alat penutup tubuh mereka yang berfungsi 

sebagai penghangat tubuh, pakaian dikenal dan dimanfaatkan manusia 

purbasecara bertahab dan berkembang, awalnya manusia purba menutupi 

tubuhnyadengan daun-daun dan membajui tubuhnya dengan bulu, sampai 

mereka kenaldengan tali dan benang yang terbuat dari tumbuhan berambut dan 

jerami yangmereka gunakan sebagai alat tidur. Dari sini muncul perkembangan 

penenunan -benang tersebut dan pembuatan benang tenun yang tipis dari rambut 

manusia danserat sutra, ternyata dari beberapa tahab percobaan yang dilakukan 

manusia purbaberhasil mengolah sehelai kain yang besar yang dapat dikerjakan 

oleh parapenenun, dengan demikian kain telah dapat dibuat.Teknik penenunan 

mulai berkembang sejajar dengan keahlian membuatbenang, pembuatan kain dari 

serat sabut seperti Woll atau Katun, membawaakibat yang besar. Manusia belajar 

dari pembuatan benang yang tidak putus-putus dengan terus meningkatkan 

mutunya sampai peningkatan produksi tekstil, darisini melalui proses yang cukup 

lama akhirnya manusia mengetahui cara membuattekstil dengan berbagai macam 

olahan dan bahan yang ada hingga perkembangsampai saat ini. Perkembangan 

ini ditunjukkan dengan lebih banyaknya bisnispenjualan pakaian yang semakain 

meningkat. 

Selama berabad-abad masyarakat atau individu sudah menggunakan 

pakaian dan perhiasan badan lain sebagai format dari komunikasi nonverbal untuk 

menandai adanya jabatan, kedudukan, ranking, jenis kelamin, ketersediaan 

seksual, tempat, kelas, kekayaan dan keanggotaan kelompok. Fashion adalah 

suatu format kemerdekaan berbicara. Fashion tidak hanya sekedar paka,an, tetapi 



12 

 
LP3A | Malang Fashion Center | Yan Saniscara | 5112413043  

juga asesoris, model rambut, sen, badan dan kecantikan. Fashion adalah 

suatubahasa tanda, ilmu ikon dan lambang yang non-verbal yang 

mengkomunikasikan maksud/arti tentang individu dan golongan. Fashion 

merupakan gaya berpakaian pada situasi tertentu. Konsep fashion menyiratkan 

suatu proses gaya mengubah, sebab mode di dalam pakaian, seperti halnya di 

dalam mebel dan obyek yang lain, yaitu sudah mengambil bentuk yang beda pada 

waktu berbeda dalam sejarah.  

Manusia telah mengenal fashion sejak kira-kira 20. 000 sebelum masehi, 

tetapi rnanusia baru konsen terhadap fashion sejak akhir pertengahan tahun 1300-

1500. sebelumnya, pakaian yang dikenakan manusia merefleksikan perbedaan 

yang sudah lama pada komunitas manusia tersebut. Dan gaya pakaian berubah 

secara ekstrim dan lambat. Fashion, bagaimanapun adalah gaya-gaya yang 

mengubah scara cepat untuk keaneragaman dari sejarah, psikologis, dan alasan-

alasan sosial. Sebuah gaya pakaian mungkin dikenal sebagai fashion, tetapi gaya 

menjadi perbedaan jika gaya ini berpindah tangan dari generasi satu ke generasi 

yang lain. Perkembangan fashion yang sangat cepat disebut mode.  

Keaslian fashion, fashion yang sebenarnya sudah nampak di Eropa Utara 

dan Italia ketika sistem kelas sosial berkembang pada akhir pertengahan tahun 

1300-1500 M. Pada waktu itu, orang-orang eropa memulai mengelompokan satu 

sarna lain kedalam kelompok berdasarkan faktor seperti kekayaan, silsilah 

keluarga dan jabatan/kedudukan. Pakaian yang dikenakan menunujukan kelas 

sosial. Sebelum akhir pertengahan tahun, hanya seseorang yang kaya dan kuat 

konsen terhadap pakaian yang dipakainya. Tetapi ketika kelas sistem 

berkembang, manusia urnurn mulai bersaing posisi dalam Iingkungan masyarakat. 

Fashion adalah alat untuk bersaing satu sarna lain.  

Busana dengan segala pernak-perniknya tidak muncul begitu saja. Pakaian 

yang biasa manusia kenal ternyata mempunyai sebuah sejarah yangtak terduga-

duga. Sejak manusia purbapakaian tidak langsung ada dandimanfaatkan oleh 

mereka sebagai alat penutup tubuh mereka yang berfungsi sebagai penghangat 

tubuh, pakaian dikenal dan dimanfaatkan manusia purba secara bertahab dan 

berkembang, awalnya manusia purba menutupi tubuhnya dengan daun-daun dan 

membajui tubuhnya dengan bulu, sampai mereka kenal dengan tali dan benang 

yang terbuat dari tumbuhan berambut dan jerami yang mereka gunakan sebagai 

alat tidur. Dari sini muncul perkembangan penenunan benang tersebut dan 

pembuatan benang tenun yang tipis dari rambut manusia dan serat sutra, ternyata 

dari beberapa tahap percobaan yang dilakukan manusia purba berhasil mengolah 

sehelai kain yang besar yang dapat dikerjakan oleh para penenun, dengan 
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demikian kain telah dapat dibuat. Teknik penenunan mulai berkembang sejajar 

dengan keahlian membuat benang, pembuatan kain dari serat sabut seperti Woll 

atau Katun, membawa akibat yang besar. Manusia belajar dari pembuatan benang 

yang tidak putus-putus dengan terus meningkatkan mutunya sampai peningkatan 

produksi tekstil, dari sini melalui proses yang cukup lama akhirnya manusia 

mengetahui cara membuat tekstil dengan berbagai macam olahan dan bahan 

yang ada hingga perkembang sampai saat ini. Perkembangan ini ditunjukkan 

dengan lebih banyaknya bisnis penjualan pakaian yang semakain meningkat.  

Perubahan dalam fashion disebabkan adanya dinamika yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan nilai yang terjadi di 

dalamnya. Menurut Leonard G. Rubin fashion dibagi menjadi empat macam, yaitu 

special fashion, high fashion, medium fashion, dan standard fashion. Dalam 

perkembangannya empat fashion terbagi lagi menjadi delapat aliran yang menjadi 

ciri khas tersendiri, yaitu alisan clasic dan new clasic, aliran houte couture dan 

trendy, aliran new waves dan cycle serta aliran fad dan ready to wear(Darsono, 

1987). Secara singkat aliran – aliran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:  

a. Aliran clasic adalah fashion yang tetap dari masa ke masa dan hampir tidak 

mengalami perubahan dalam penampilannya (abadi), contoh pakaian adat 

pada masing – masing daerah.  

b. Aliran new clasic adalah mode klasik yang telah mengalami modifikasi dan 

perubahan sangat lambar, contoh pakaian kebaya atau jas.  

c. Aliran houte couture adalah fashion yang memiliki kualitas (mutu bahan) 

yang tinggi dibuat terbatas satu atau dua jenis saja (menurut pesanan), 

harganya relatif tinggi dan perubahannya antara tiga bulan sampai satu 

tahun, contoh gaun pesta atau pakaian pengantin.  

d. Aliran trendy adalah fashion yang mengacu pada fashion yang eksklusif dan 

memiliki kualitas (mutu bahan) yang cukup tinggi dibuat terbatas dan 

perubahannya antara tiga sampai satu tahun, contoh pakaian dari batik tulis 

atau tenun ikat.  

e. Aliran new waves adalah fashion yang mengikuti perkembangan dan 

perubahan dalam masyarakat dan mengacu pada aliran fashion diatas. 

Berani mengadakan eksperimen, sehingga tampak baru dan perubahannya 

antara tiga bulan sampai satu tahun, contoh pakaian midi, sport dan jeans.  

f. Aliran Cycle adalah fashion yang mengacu kepada aliran mode New Wave, 

di samping diartikan sebagai berulang kembali suatu mode setelah kurun 
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waktu tertentu perubahannya antara tiga sampai satu tahun, contoh pakaian 

bell bottom (kembali ke pakaian ketat . mini)  

g. Aliran Fad adalah mode yang singkat masa berlakunya, biasanya 

dimanfaatkan oleh semboyan – semboyan tertentu dikalangan remanja dan 

perubahannya kurang lebih tiga bulan, contoh kaos T– shirt.  

h. Aliran Ready to Wearadalah fashion yang lebih menekankan pada fungsi 

pakaian sebagai penutup tubuh (siap pakai) atau sebagai pemenuhan 

kebutuhan sehari –hari dan perubahannya antara tiga bulan sampai enam 

bulan, contoh pakaian jadi (garment), pasaran. 

2.1.4. Perkembangan Fashion di Indonesia 

Sejarah busana bangsa indonesia di mulai pada zaman dahulu kala pakaian 

yang di pakai terdiri dari kulit pohon kayu. Dalam perkembangan selanjutnya, 

lembaran kayu ini mulai di hias dengan moif –motif tertentu. Seiring dengan 

meningkatnya kebudayaan, mereka mulaimengenalalattenun. Dari sejak itu 

mereka mulai mengenakan 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 pemakain yang 

berkembang pula. Kain tenun hanya mampu memberikan motif-motif tertentu 

yangstatis sifatnya. Kain-kain ini dibentuk dalam bentuk kain sarung yang 

pemakaian serta pemeliharaannya leih praktis. Tetapi secara juur harus diakui 

bahwa kain tenun ini kurang luwes serta kurang kaya akan motif maupun cara 

pemakaiannya. 

Perkembangan selanjutnya adalah pemekaian kain bermotifbatikyang 

dimulai sejak zaman Syailendra (750-850 SM). Sistem membakit dengan 

malamsudah ada sejak abad IV, dimana pada saat itu kerajaan Tarumanegara 

telah mengekspor indigo atau nila. Hal ini dibuktikan oleh prasati-prasasti pada 

masa Tarumanegara, antara lain prasasti Ciarutan, Kebon Kopi, Tugu serta berita 

dari Fa Hien. Sejarah mencatat bahwa kebudayaan melaju cepat pada masa-masa 

kerajaan Jawa berkembang. Pada masa Majapahit, kain panjang telah dipakai. 

Kain panjang bermotif batik dipakai terbatas oleh golongan atas, sedangkan 

masyarakat biasa menggunakan kaintenun serta lurik yang harganya mahal 

karena bagus serta halus, tetapi bahan tersebut biasanya hanya digunakan oleh 

pengantin. 

Selama 350 tahun Belanda menjajah indonesia, wanita-wanita belanda 

menyesuaikan diri dengan menciptakan pakaian kebaya sendiri dengan 

adaptasikebaya Jawa. Kebaya tersebut juga dipakai oleh saudagar keturunan 

Tionghoa, yang kemudian lebih dikenal dengan kebaya encim. Kebaya encim ini, 
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kemudian berkembang dalam pembuatannya. Kebaya encim tidakhanya diberi 

renda tempel, tetapi juga bordir langsung sebelum berbentuk kebaya. Menurut 

Peter Sie, seorang perancang busana terkenal di tahun 50-an, kebaya encim ini 

merupakan suatu mata rantai terpenting dalam kehidupan mode Indonesia.  

Setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1959, perkembangan mode 

cukup mendapat tempat dihati masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan sambutan 

khalayak ramai yang sengat luar biasa atas peragaan busana yang 

diselenggarakan oleh para istri-istri pejabat tinggi negara dalam rangka 

mengumpulkan dana bagi korbankecelakaan di Trenggalek. Saat itu peragaan 

busana masih merupakan event hiburan, bukan suatu bursa untuk membeli 

pakaian dan mumnya untuk malam dana.  

Di tahun 1963-1964, peragaan busana sempat di larang karena dianggap 

tidak sesuai dengan kepribadian nasional. Pada tahun 1965, perkembangan mode 

sangatsulit perkembangannya karena sama sekali tidak ada fasilitas dan media 

massa yang berminat dengan mode. Baru pada taun 1968, peragaan busana 

mulai di perbolehkan lagi dan ini merupakan perkembangan mode yang cukup 

menggembirakan.  

Di tahun 1971 berdiri PAPMI (Perhimpunan Perancang Mode Indonesia) 

sebagai organisasi prtama di Indonesia yang menangani di bidang mode. PAPMI 

ini mengorbitkan perancang-perancang muda pada saat itu. Sesuai dengan 

enjuran pemerintah DKI di tahun 1969, yang menginginkan perancang-perancang 

busana Indonesia bergabung. Yang ditugaskan oleh Gubernur DKI waktu itu 

adalah Kepala Dinas Perindustrian DKI Martono, untuk membentuk perhimpunan 

ini.  

Sedangkan APPMI (Asosiasi Perancang Busana Mode Indonesia)dibentuk 

dan didirikan pada tanggal 22 Juli 1993 di jakarta dan saat itu Poppy Dharsono 

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

beberapa Badan Pengurus Daerahnya antara lain di Jwa Barat, Yogyakarta, 

Lampung dan Jakarta sebagai pusat.  

Mode, sampai diawal 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 semakin ramai dengan apresiasi. Hal ini diindikasikan 

dengan menjamurnya lomba mode di mana-mana serta pekerjaan di bidang mode 

sudah tidak lagi dipandang sebagai hobi semata, tetapi kedudukan para 

perancang mode telah amat dihargai sebagai profesi yang berarti, seperti juga 

profesi di bidang seni lainnya seperti arsitek, intrior desain atau sutradara film.  
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Dengan pemberian penghargaan seperti piala Aparel yang dimulai pada 

tahun 1986 hingga tahun ini tiap tahunnya untuk diberikan kepada perancang yang 

dianggap berkualitas. Hal ini merangsang mereka yang memilih desain mode 

sebagai profesi untuk lebih bisa berkembang kearah yang lebih berselera, yaitu 

untuk menghasiklan karya yang muncul dari hasil kerja yang berkonsep. 

2.1.5. Tinjauan Kegiatan di Fashion Center 

Ada beberapa kegiatan utama yang berlangsung di dalam fashion center yaitu 

kegiatan produksi, komersial, promosi, fashion show, dan pelayanan (Wojowasito dan 

Poerwadarminta, 1980). 

a. Kegiatan produksi 

Kegiatan ini merupakan kegiatan pembuatan pakaian yang dirancang oleh 

desainer. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:  

1) Menggambar anatomi tubuh dan merancang busana 

2) Membuat pola, drapping, mouleren, menjahit, membordir 

3) Membuat tekstil dengan teknik batik 

4) Merancang brand, memberikan brand, pada hasil rancangan busana 

5) Merancang busana dengan media computer 

6) Mengolah bahan tekstil sebagai bahan untuk busana 

7) Menjahit hasil rancangan desainer 

8) Melakukan presentasi hasil rancangan 

9) Konsultasi fashion kepada desainer 

 
Gambar 2.1. Ruang Desain Fashion 

Sumber: https://www.bathspa.ac.uk/courses/ug-fashion-design/ 
b. Kegiatan fashion show 

Peragaan busana atau sering disebut fashion show merupakan acara yang 

diselenggarakan oleh para pencipta mode untuk memperlihatkan karya-

karyanya. Kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:  

1) Mempersiapkan peragawati sebelum memeragakan busana 

2) Ganti baju hasil rancangan yang akan diperagakan 
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3) Merias peragawati atau peragawan 

4) Peragaan fashion kepada pengunjung 

c. Kegiatan komersial 

Kegiatan komersial merupakan kegiatan jual beli hasil rancangan para 

desainer yang telah dibuat dalam bentuk pameran dan butik, serta menjual 

peralatan dan bahan fashion. Kegiatan ini meliputi kegiatan perniagaan, 

pembelian, atau penjualan barang-barang atau penyediaan jasa. Fasilitas 

komersial sarana prasarana untuk melakukan kegiatan perdagangan.  

d. Kegiatan Promosi 

1) Tujuan 

Sistem ini memiliki tujuan untuk menyediakan fasilitas dalam 

rangka memperkenalkan dan memasarkan produk mode(pakaian 

yang dilengkapi dengan asesorisnya). Pengertian romosi itu sendiri 

merupakan meningkatkan, mempropagandakan, menaikkan dan 

memperkenalkan produk/barang.  

2) Sistem dan Bentuk 

Dibedakan menjadi dua macam, yaitu:  

a) Promosi Aktif 

Diawali dengan penyediaan sample produk busana 

lengkapdengan asesorisnya yang ditujukan untuk para 

konsumenmelalui kegiatan pameran ataupun pagelaran busana.  

b) Promosi Pasif 

Melalui penggunaan media cetak dan media visual 

dalamwadah informasi mode secara akurat. Dilihat dari bentuknya, 

promosi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:  

i. Promosi Tetap 

Dilakukan secara tetap dengan menggunakan fasilitas 

ruangpamer tetap, seperti butik yang berfungsi memamerkan 

produkmode sesuai dengan trend.  

ii. Promosi Temporer 

Dilakukan hanya pada momen-momen tertentu saja, 

dapatsecara berkala ataupun tidak yang difasilitasi dengan 

ruanghall.  

3) Sistem Kegiatan dan Bentuk Penjualan 

Kegiatan yang terjadi pada acara promosi dan penjualan produk 

mode, diantaranya:  
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a) Merchandising 

Merupakan kegiatan memasarkan produk mode yang disesuaikan 

dengan tempat, jumlah, waktu dan harganya.  

b) Risk and Bearing 

Menanggulangi kerugian yang diakibatkan adanya kerusakan atau 

cacat pada produk mode yang akan dijual.  

c) Financing 

Peluncuran produk mode dan jasa dari pihak perancangan busana 

ke konsumen mode melalui transaksi jual beli.  

d) Storage 

Merupakan kegiatan penyimpanan produk mode.  

e) Budgeting 

Merupakan kegiatan pembelian dalam arti aktif tanpa menunggu 

penawaran.  

f) Comunication 

Dengan adanya komunikasi diharapkan dapat membantu 

kelancaran tiap kegiatan yang berlangsung di dalam Fashion 

Center.  

g) Transportation 

Perpindahan produk mode baik dengan mengguakan peralatan 

transportasi ataupun tidak.  

e. Kegiatan pelayanan 

Kegiatan pelayanan yaitu seperti foodcourt sebagai tempat istirahat dan 

makan para pengunjung dan pelaku fashion itu sendiri (karyawan), selain itu 

terdapat tempat pengelola 

2.1.6. Persyaratan Fasilitas Kegiatan di Fashion Center 

Fasilitas yang diperlukan dalam studio fashion adalah fasilitas yang dapat 

mewadahi kegiatan produksi, promosi, dan pemasaran atau penjualan 

(Wojowasito dan Poerwadarminta, 1980). Fasilitas tersebut yaitu:  

a. Kegiatan produksi, membutuhkan fasilitas gedung atau ruang 

perancangan. Pada dasarnya fasilitas ini terdiri:  

1) Ruang desain/perancang: merupakan area untuk mendesain karya-karya 

seperti pakaian dan aksesorisnya 

2) Ruang menjahit: merupakan area untuk menjahit karya busana yang 

dibuat 
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Gambar 2.2. Ruang Desain dan Produksi 

Sumber: https://fashion-angel.co.uk/fashion-business-blog-story/understanding-
the-law-engaging-fashion-interns-and-volunteers/ 

 

b. Kegiatan fashion show, membutuhkan fasilitas ruang besar untuk 

peragaan yang terdiri dari:  

1) Stage, merupakan tempat peragaan model  

2) Audience, merupakan tempat pengunjung menonton peragaan 

3) Area servis, terdiri dari ruang persiapan, ruang rias, ruang ganti, toilet, 

dan lobby 

Selain itu, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan 

dan merancang fasilitas peragaan busana ini, yaitu:  

1) Pengaturan sirkulasi yang jelas antara peraga, pengunjung, dan servis. 

Misalnya sirkulasi peraga dari belakang stage atau dari arah penonton 

2) Pengaturan ruang yang memungkinkan sistem akustik yang baik, 

termasuk pengaturan pencahayaan 

3) Penyediaan ruang yang memungkinkan perubahan-perubahan penataan, 

sehingga didapatkan suasana yang berubah-ubah sesuai dengan 

keinginan. Beberapa jenis penataan stage yaitu dengan bentuk stage I, 

T, H, X, F.  
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Gambar 2.3. Bentuk Panggung Fashion Show 

Sumber: http: //www.kccelebrations.ca/ 
 

4) Pengaturan yang memenuhi tuntunan kenyamanan pandangan penonton 

kearah stage. Penataan ruangan untuk penonton ada 2 jenis, yaitu 

penataan teater dan penataan meja.  

 
Gambar 2.4. Penataan Teater 

Sumber: http://davidreport.com/201403/highway-hell/ 
 

 
Gambar 2.5. Penataan Meja 

Sumber: 
http://www.weiku.com/products/18246589/portable_outdoor_stage_design.html 
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c. Kegiatan promosi, yang membutuhkan fasilitas semacam pertokoan atau 

butik merupakan suatu kelompok shop unit atau spesialis busana dan 

asesoris pendukungnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

merencanakan pertokoan, terutama pertokoan indoor, yaitu:  

1) Memaksimalkan suasana yang atraktif dan efisien di dalamnya untuk 

memaksimalkan promosi. Pengaturan elemen-elemen, seperti 

pencahayaan, penghawaan, dansirkulasi 

2) Memberikan batas pemisah atau border antara area penjualan dengan 

area servis dan penyimpanan barang (storage) 

3) Menciptakan fasade yang atraktif untuk menarik pengunjung atau pembeli 

kedalam pertokoan.  

d. Kegiatan pelayanan, yang membutuhkan fasilitas gedung atau ruang 

penunjang. Pada dasarnya fasilitas ini terdiri dari 5 bagian yaitu:  

1) Foodcourt 

2) Gudang 

3) Ruang pemeliharaan 

4) Ruang informasi 

5) Ruang pengelola 

2.2. Tinjuaan Fasilitas Penunjang di Fashion Center 

2.2.1. Fashion Show 

Fashion show merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan gaya fashion 

masa kini. Fasilitas ini berfungsi untuk meningkatkan pemasaran dengan 

memperkenalkan karya-karya baru dari perancang mode, produsen, dan pabrikan 

ke konsumen (Darsono, 1987). 

Biasanya fashion show diadakan ketika seorang desiner hendak 

memperkenalkan hasil karya rancangannya. Dalam memasarkan suatu 

busananya, maka para perancang busana biasanya memeragakannya melalui 

suatu peragaan busana (fashion show), di mana busana hasil rancangan para 

designer digunakan oleh para model yang berjalan di catwalk.  

Peragaan busana pertama kali diadakan pada tahun1885. Pada tahun 1930an, 

para perancang busana mulai menggunakan peragaan busana untuk 

memperkenalkan produk rancangannya.  

Sebagian besar peragaan busana diselenggarakan pada saat event-event 

tertentu. Tempat penyelenggaraannya ada yang outdoor maupun indoor. 

Penyelenggaraan peragaan busana biasanya dilengkapi dengan stan-stan 

desainer.  



22 

 
LP3A | Malang Fashion Center | Yan Saniscara | 5112413043  

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam setiap penyelenggaraan peragaan 

busana adalah kenyamanan dan keamanan para pengunjung pada saat 

menyaksikan peragaan busana. Untuk itu diperlukan tempat yang sesuai untuk 

menampung segala aktivitas kegiatan selama peragaan busana berlangsung.  

Di samping peragaan busana, para pelaku mode juga mengadakan pameran 

busana (mode) dan seminar-seminar mode. Seminar-seminar ini dimaksudkan 

untuk membahas visi, dan misi di dunia mode. Dalam kaitannya dengan 

perkembangan mode yang terus berjalan tiap tahunnya.  

Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Fashion Show keberhasilan 

suatu acara biasanya dikarenakan oleh kinerja orang di belakang panggung. 

Adapun orang – orang di belakang panggung yang sangat berperan penting dalam 

kesuksesan acara fashion show adalah:  

1) Commentator 

Orang yang bertugas untuk memberikan pendapat mengenai pakaian 

yang sedang diperagakan komentator dapat dianalogikan sebagai pembawa 

acara.  

2) Backstage manager 

Sebelum acara dimulai backstage manager bertanggung jawab untuk 

mengatur model di area dressing, mengatur layout atau padu padan antara 

pakaian dengan aksesoris pendukungnya, menempatkan posisi wartawan 

dan memberikan instruksi kepada para model dan penata pakaian. Ketika 

acara berlangsung tugas backstage manager adalah memantau para model 

dan penata pakaian, serta memperhatikan kombinasi pakaian dan segala 

yang dikenakan oleh model sudah sesuai atau belum untuk menuju area 

catwalk.  

3) Cue person atau stater 

Tugas dari stater adalah untuk mengarahkan model ke arah catwalk sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Stater harus selalu siap di 

posisi dan waspada terhadap empat elemen penting dalam sebuah acara, 

yaitu penonton, model, lighting, musik serta para commentator.  

4) Runner 

Ketika terjadi kesalahan seperti komunikasi terputus, seperti alat 

komunikasi antara panitia rusak, maka peran runner sangat diperlukan.  

5) Dresser 

Sebelum acara fashion show dimulai, dresser harus mengetahui apa saja 

yang akan dikenakan oleh para model yang akan tampil.  
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6) Beauty personnel 

Beauty personnel sangat berperan penting di dalam penampilan model 

pada saat di atas panggung dan dapat menjaga tata rias wajah dan rambut 

dari model selama acara fashionshow berlangsung.  

7) Lighting and music director 

Lighting and music director memiliki tanggung jawab penuh dalam 

penataan lampu dan musik secara keseluruhan. Lighting and music director 

harus mampu mengkoordinir penataan lampu dan musik ketika acara 

sedang berlangsung sesuai konsep yang telah disepakati. 

a. Jenis Jenis Fashion Show 

Fashion show bisa dikategorikan menjadi tiga tipe, yaitu:  

1) Production show (pertunjukan produksi)  

Production show menampilkan produksi seperti sebuah theater lengkap 

dengan beberapa atau seluruh daru elemen panggung dramatic. Biaya dan 

waktu diberikan lebih kepada pementasan dan pencahayaan. Model dapat 

dilihat sebagai bagian dari pemain dan dijadikan sebagai hiburan dari 

sebuah acara. Fashion show harus dapat memberikan informasi dan 

menghibur penonton. Namun production show lebih cenderung kepada 

hiburan.  

2) Formal show (pertunjukan formal)  

Elemen penting yang memadai formal show adalah adanya catwalk dan 

model yang berjalan diatasnya. Penonton langsung melihat model dan 

fashion yang sedang diperagakannya langsung dari area catwalk. 

Pertunjukan formal fashion show memiliki konsep tertentu yang disesuaikan 

dengan tema perancangan fashion tersebut, fokus utama dalam acara ini 

adalah pakaian ataupun aksesoris yang ingin ditampilkan dan di 

perdagangkan.  

3) Informal show (pertunjukan tidak formal)  

Pertunjukan informal show adalah pagelaran busana yang tidak 

membutuhkan persiapan yang sangat khusus di dalam menyelenggarakan 

kegiatannya. Peraggaan busana bukan menjadi acara utama dalam sebuah 

acara, melainkan hanya sebagai selingan atau tambahan dalam sebuah 

acara tersebut.  

Beberapa hal yang membedakan antara informal show dengan formal 

show adalah:  
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a) Penggunaan model yang lebih sedikit dibandingkan dengan formal 

show. Informal show dapat menggunakan satu model saja, dengan 

maksimal penggunaan enam model untuk memperagakan fashion.  

b) Tidak digunakannya catwalk, tidak adanya panggung.  

c) Biasanya tidak ada komentator di bidang fashion.  

b. Panggung Fashion Show 

Panggung fashion show atau catwalk adalah salah satu alternative yang 

biasa digunakan pada saat pameran berlangsung dengan cara berjalan 

diatasnya dan memperagakan mode yang ingin dipertunjukkan.  

Sifat kegiatan peragaan busana ini secara garis besar dapat dibedakan 

menjadi dua tipe:  

1) Terbuka  

Peragaan busana ini ditunjukan untuk umum (tanpa dikenakan biaya) yang 

diadakan serta berkala untuk memperkenalkan fashion terbaru.  

2) Tertutup  

Peragaan busana ini bersifat eksklusif yang diadakan dalam area / ruangan 

khusus (dikenakan biaya), pada umumnya merupakan adi karya busana 

seorang perancang kenamaan untuk memperkenalkan hasil karya yang 

terbaru serta agar namanya tetap eksis dalam dunia fashion. Tipe catwalk 

dibagi menjadi dua, yaitu:  

a) Catwalk dengan ketinggian sejajar lantai oModel panggung peragaan 

busana seperti ini biasa dipakai untuk peragaan busana skala kecil 

dengan jumlah penonton yang terbatas.  

i. Alur jalan model ditentukan oleh pengaturan kursi penonton.  

b) Catwalk menggunakan platform  

i. Biasa digunakan untuk acara yang lebih khusus.  

ii. Untuk acara insidental, panggung dapat bersifat temporer.  

iii. Tidak mempunyai standart bentuk yang baku oLebar standart 

untuk jalan 2 orang 

Catwalk merupakan bagian terpenting dari sebuah fashion show yang 

bentuknya berupa lajur yang menjadi pusat perhatian utama pada ruangan 

peragaan busana, dimana di lajur itu para model berjalan memperkenalkan 

pakaian dengan aksesoris yang dikenakannya.  

Bentuk panggung catwalk memanjang dan memotong ruang, yang 

dimaksudkan agar memungkinkan bagi para model untuk berjalan tepat di 

hadapan penonton. Ketinggian panggung dapat sejajar dengan lantai maupun 
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berupa platform dengan ketinggian antara 30 – 150 cm. Lebar minimum 2 

meter, panjang minimim 8 meter, tinggi 5-150 centimeter.  

 
Gambar 2.6. Fashion Show Basics 1 

Sumber: https://www.slideshare.net/LaurenBunde/msg-fashion-show-57614586 

 

The stage adalah bagian awal panggung di mana para model keluar dari 

backstage. The runway atau dalam bahasa indonesianya landasan pacu ini 

adalah panggung yang memangjangke arah penonton. Bagian “T” adalah 

panggung tambahan tegak lurus dari panggung awal.  

Runway dengan pangung yang berbentuk huruf “T” ini adalah bentuk yang 

paling baik untuk menampilkan sebuah fashion dalam sebuah acara fashion 

show.  

 
Gambar 2.7. Fashion Show Basics 2 

Sumber: https://www.slideshare.net/LaurenBunde/msg-fashion-show-57614586 
 

Untuk acara fashion show dengan skala kecil, panggung runway dengan 

ukuran 120 cm adalah ukuran lebar panggung yang disarankan. Besaran lebar 

panggung tersebutmemberikan ruang hanya untuk satu baris model saja. 

Ukuran ini dianjurkan untuk tempat pelaksanaan yang tidak terlalu besar. 

Runway yang seperti ini dirancang untuk pelaksanaan fashion show dengan 

skala yang kecil.  
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Gambar 2.8. Fashion Show Basics 3 

Sumber: https://www.slideshare.net/LaurenBunde/msg-fashion-show-57614586 

 

Berikut ini adalah besaran panggug runway yang tingkatannya di atas 120 

cm yaitu 180cm. Dengan ukuran ini lebih memungkinkan untuk arus sirkulasi 

yang lebih baik agar model dapat jalan berdampingan.  

Dalam acara fashion show dengan besaran panggung seperti ini model 

dibuat untuk dapat berjalan berpasangan.  

 
Gambar 2.9. Fashion Show Basics 9 

Sumber: https://www.slideshare.net/LaurenBunde/msg-fashion-show-57614586 
 

Lebar panggung 240 cm ini adalah ukuran terbaik utuk acara fashion show 

dengan skala yang besar. Ukuran ini adalaha ukuran yang ideal untuk dapat 

menampilkan kurang lebih empat model dalam waktu yang bersamaan dan 

dapat menyajikan fashion sow yang baik. Dan ukuran ini disarakan ntuk acara 

fashion show dalam skala yang besar.  
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Gambar 2.10. Fashion Show Basics 4 

Sumber: https://www.slideshare.net/LaurenBunde/msg-fashion-show-57614586 
 

Pintu masuk ke panggung runway juga menjadi bagian yang penting dalam 

sebuah pertunjukan, pintu masuk ke panggung runway dapat menjadi sesuatu 

yang menarik untuk ditunjukan dalam sebuah acara fashion show. Meskipun 

ada pilihan untuk membiarkan pintu masuk tersebut tetap kosong, tetapi akan 

membuat panggung fashion show yang besar menjadi terlihat sangat polos. 

Karena itu mengapa paggung fashionshow lebih baik dibua sedikit berwarna 

dan bervariasi.  

 
Gambar 2.11. Fashion Show Basics 5 

Sumber:  https://www.slideshare.net/LaurenBunde/msg-fashion-show-57614586 

 



28 

 
LP3A | Malang Fashion Center | Yan Saniscara | 5112413043  

Desain panggung ini menggunakan dua pintu masuk yang menuju ke 

panggung fashion show. Dengan fasilitas dua pintu masuk ini memberikan lebih 

banyak ruang untuk para model untuk bergerak menuju panggung runway 

utama.  

2.2.2. Ruang Pelatihan 

a. Pengertian Pelatihan 

Menurut KBBI: Pusat adalah pokok pangkal atau yang menjadi pumpunan 

(berbagai-bagai urusan, hal, dan sebagainya). Menurut KBBI edisi 2, Balai 

Pustaka, 1989: Pelatihan atau Magang (Inggris: Training) adalah proses melatih, 

kegiatan atau pekerjaan.  

Sedangkan menurut para ahli, definisi pelatihan adalah sebagai berikut:  

1) Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright (2003) mengemukakan, training is a 

planned effort to facilitate the learning of job-related knowledge, skills, and 

behavior by employee. Hal ini berarti bahwa pelatihan merupakan suatu usaha 

yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang 

berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pegawai.  

2) Menurut Gomes (2003), pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki 

performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi 

tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan 

pekerjaannya.  

b. Fungsi dan Peranan Pelatihan 

Menurut Cut Zurnali (2004), the goal of training is for employees to master 

knowledge, skills, and behaviors emphasized in training programs and to apply 

them to their day-to-day activities. Hal ini berarti bahwa tujuan pelatihan adalah 

agar para pegawai / masyarakat dapat menguasai pengetahuan, keahlian dan 

perilaku yang ditekankan dalam program-program pelatihan dan untuk diterapkan 

dalam aktivitas sehari-hari. Pelatihan juga mempunyai pengaruh yang besar bagi 

pengembangan suatu usaha.  

Cut Zurnali (2004) memaparkan beberapa manfaat pelatihan yang 

dikemukakan oleh Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright (2003), yaitu:  

1) Membantu para masyarakat yang memahami kehalian untuk bekerja dengan 

teknologi baru.  

2) Membantu masyarakat untuk memahami bagaimana bekerja secara efektif 

dalam tim untuk menghasilkan jasa dan produk yang berkualitas.  

3) Memastikan bahwa budaya usaha yang menekankan pada inovasi, kreativitas 

dan pembelajaran.  
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4) Mempersiapkan masyarakat untuk dapat menerima dan bekerja secara lebih 

efektif satu sama lainnya, terutama dengan kaum minoritas dan para wanita.  

c. Standar Ruang Pelatihan 

1) Ruang Kelas Teori 

Ketentuan jumlah tempat duduk mengacu pada jumlah peserta yang akan 

ditampung dalam kegiatan kelas teori. Luas minimum per tempat peserta 

adalah 3-5 m2.Bentuk ruang dapat berupa persegi atau persegi panjang 

dengan dimensi 12 x 6, 12 x 12, 12 x 10 m. Ruag kelas juga membutuhkan 

ventilasi udara dan cahaya alami. Furniture yang dibutuhkan adalah meja, 

kursi, untuk peserta dan pengajar, papan tulis, dan layar projector.  

 
Gambar 2.12. Layout Ruang Kelas Teori 

Sumber: Neufert, 1996 
 

 
Gambar 2.13. Layout Ruang Kelas Teori Bentuk Zig-Zag 

Sumber: Neufert, 1996 
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Gambar 2.14. Layout Ruang Kelas Bentuk Hexagon 

Sumber: Neufert, 1996 

2) Ruang Kelas Praktek 

Pada kelas praktek terdapat ruang untuk persiapan, ruang 

bahan, ruang peralatan dan ruang bengkel. Untuk beberapa kegiatan 

yang berkaitan dengan sesuatu yang kotor dan basah diperlukan 

ruang cuci dan tempat ganti pakaian.  

 
Gambar 2.15. Layout Ruang Kelas Praktek 1 

Sumber: Neufert, 1996 
 

 
Gambar 2.16. Layout Ruang Kelas Praktek 2 

Sumber: Neufert, 1996 
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2.2.3. Auditorium 

Auditorium adalah bagian dari teater, sekolah, atau bangunan umum (publik), 

disediakan untuk warga (hadirin) yang ingin menyaksikan atau sekedar 

mendengarkan. Auditorium dibuat dengan standar-standar ruang dan posisi 

pandangan dan penataan suara yang tepat agar pengunjung merasa nyaman 

berada di dalam auditorium tersebut. Tempat duduk pengunjung pun juga harus 

nyaman, aman, dan baik penataannya (Akbar, 2013). 

 
Gambar 2.17. Auditorium 

Sumber: http://www.figueras.com/us/projects/performing-arts-centers/885_osde-sede-
org-serv-directos-empresarios-.html 

 

a. Standar-standar dalam auditorium 

1) Batas visual dan arah pandang 

Ada keterbatasan visual yang menentukan maksimum jarak dari area 

panggung yang mana jika jarak maksimun tersebut dilampaui maka penonton 

tidak bisa mengapresiasi pertunjukan seni dengan seharusnya dan untuk para 

pemain agar bisa menghibur penonton. Jarak dari panggung ke kursi terjauh 

bervariasi tergantung jenis pertunjukan dan skalanya.  

a) Pandangan Vertikal 

 

Gambar 2.18. Layout Tempat Duduk (Kanan) Secara Vertikal 
Sumber: Appleton, 2008 
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Gambar 2.19. Layout Tempat Duduk Secara Vertikal 

Sumber: Appleton, 2008 

 
Ada beberapa ketentuan dalam perancangan mengenai pandangan 

vertikal (Appleton, 2008 dalam Michelle, 2012), yaitu:  

1. Pandangan harus dapat melihat titik P yang diambil 60 – 90 cm dari 

ujung panggung. 

2. Kemiringan trap tempat duduk tidak boleh lebih dari 35o 

3. Jarak vertikal antara mata para penonton minimal 76 – 115 cm. 

4. Rata – rata ketinggian mata penonton dari tempat dudk adalah 112 cm. 

5. Jarak antar mata penonton dengan kepala penonton yang berada di 

depan harus lebih dari 1, 25 cm.  

b) Pandangan Horizontal 

Ada beberapa ketentuan dalam perancangan mengenai pandangan 

horizontal, yaitu:  

1. Tempat duduk penonton harus diatur agar berselisih, tidak semua 

sama deretnya, dengan tujuan agar penonton yang dibelakang 

mempunyai pandangan yang lebih leluasa. 

2. Tanpa menggerakkan kepala, sudut untuk melihat keseluruhan area 

pertunjukan sebesar 40o. 

 

Gambar 2.20. Sudut Maksimal Untuk Melihat ke Arah Panggung 
Sumber: Appleton, 2008 
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3. Penonton yang menggerakkan kepala untuk melihat sesuatu ke arah 

panggung lebih 30o dari garis tengah tempat duduk akan mengalami 

ketidaknyamanan.  

 

Gambar 2.21. Batas Sudut Gerakan Kepala Penonton 
Sumber: Appleton, 2008 

 
2) Layout tempat duduk  

 
Gambar 2.22. Dimensi Jarak Tempat Duduk Pada Auditorium 

Sumber: Ham, 1987 

 
Gambar 2.23. Layout Tempat Duduk Pada Auditorium 

Sumber: Ham, 1987 
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Keterangan:  

a) Jarak antar bagian belakang tempat duduk penonton minimum sebesar 76 

cm.  

b) Jarak antar bagian belakang tempat duduk penonton tanpa penyangga 

minimum sebesar 60 cm.  

c) Lebar tiap tempat duduk mempunyai lengan minimum sebesar 50 cm.  

d) Lebar setiap tempat duduk tanpa lengan minimum sebesar 45 cm.  

e) Dimensi vertikal tanpa penghalang antar baris tempat duduk penonton 

sebesar 30 cm.  

f) Jarak maksimum tempat duduk dari jalan gang adalah sebesar jarak 6 

tempat duduk penonton yang berjajar.  

g) Lebar minimum jalan gang sebesar 110 cm.  

3) Akustik 

Berikut ini adalah persyaratan kondisi mendengar yang baik dalam 

suatu aditorium:  

a) Harus ada kekerasan (loudness) yang cukup dalam tiap bagian auditorium.  

b) Energi bunyi harus didistribusi (terdifusi) secara merata dalam ruang.  

c) Karakteristik dengung optimum harus diselesaikan dalam auditorium.  

d) Ruang harus bebas cacat akustik seperti gema, pemantulan 

berkepanjangan, gaung, pemusatan bunyi, distorsi, bayangan bunyi, dan 

resonansi ruang.  

e) Bising dan getaran yang akan mengganggu pendengaran harus dikurangi 

dengan cukup banyak dalam tiap ruang.  

4) Sistem Bangunan Auditorium 

Secara garis besar bangunan auditorium merupakan sebuah hall besar 

kedap suara yang memiliki tempat duduk seperti bioskop dan memiliki satu 

panggung besar sebagai tempat pertunjukan. Auditorium memiliki persyaratan 

standar bangunan arsitektur- interior, sistem akustik, tata cahaya, sistem audio, 

sirkulasi, penghawaan terpusat, dan beberapa akses dilangit-langit panggung 

sebagai akses utlilitas ruangan.  
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Gambar 2.24. Sistem atap hidrolik 

Sumber: pinterest/archdaily 

 
2.2.4. Perpustakaan 

a. Pengertian perpustakaan 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 

Tentang Perpustakaan, Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya 

tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang 

baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, 

dan rekreasi para pemustaka.  

b. Persyaratan ruang perpustakaan 

1) Pintu masuk perpustakaan 

Bangunan perpustakaan harus mudah dikenal dan memberi kesan ramah. 

Ruang lobi harus cukup luas untuk menyerap/menghalangi masuknya 

kebisingan dari luar bangunan dan memberi warna/suasana yang dapat 

menstimulasi pandangan. Ruang masuk langsung menuju ruang 

pengawasan/ruang pemandu, sepanjang lorong menuju ruang 

control/pemandu berjajar papan peraga.  

2) Ruang pengawas 

Ruang pengawas terletak di dekat atau tampak dari pintu masuk, ukuran 

ruang cukup luas untuk menampung antrian pengunjung pada jam-jam sibuk, 

tetapi pengawas harus tetap dapat mengawasi seluruh ruangan.  

3) Ruang pemandu 

Ruang pemandu adalah tempat menyimpan indeks/buku-buku yang sudah 

dijilid/buku yang sudah diberi barcode. Terletak di dekat ruang pengawas atau 

ruang penerangan, sebelum masuk ke ruang perpustakaan, letaknya juga 

dekat dengan ruang katalog. Bila perpustakaan menggunakan kartu indeks, 

untuk sekitas 36. 000 jilid buku dibutuhkan ruang seluas 12 m2. 

 

 



36 

 
LP3A | Malang Fashion Center | Yan Saniscara | 5112413043  

4) Meja penerangan 

Meja penerangan terletak di dekat katalog pemandu dan katalog daftar 

pustaka, dapat juga membantu pengawas mengawasi kegiatan dalam 

perpustakaan.  

5) Satuan rak penyimpanan buku 

Bahan material yang peling sering digunakan adalah dari bahan metal, rak 

tunggal yang dapat diatur ukurannya, rak berbanjar tunggal (menempel pada 

dinding) atau berbanjar ganda (letaknya ditengah ruang). Tinggi satuan rak 

adalah 2 m (pada bagian buku pinjaman) dan 1, 5 m pada bagian anak-anak, 

tempat penumpukan buku tingginya 2, 3 m. Lebar rak 20-30 cm untuk buku 

anak-anak, 20 cm untuk buku fiksi, buku bacaan, sejarah politik, ekonomi dan 

hokum, 30 cm untuk buku ilmu pengetahuan, teknik dan kesehatan. Panjang 

satuan rak umumnya 90 cm. lebar gang utama pada perpustakaan/bagian 

terbuka 1. 8 m sedang gang cabang 1, 2 m.  

 
Gambar 2.25. Dimensi dan Satuan Rak Buku 

Sumber: Neufert, 2002 

6) Lemari/rak buku 

Ukuran terpanjang lemari buku adalah 6 satuan rak (5, 4 m). maksimum 8 

satuan rak (7, 2 m), tetapi bila hanya dapat dicapai dari 1 arah cukup 4 satuan 

rak (3, 6 m).  

7) Rak – rak tengahpada daerah “terbuka” panjangnya sekitar 1, 280 – 1. 520 

mm (dapat menampung sekitar 164 jilid/m2), pada perpustakaan “tertutup”, rak 

tengah berukuran 1. 060 – 1. 280 mm (daya tamping 200 – 215 jilid/m2). 

Penentuan ukuran yang akan dipakai tergantung pada lebar gang.  

Dari ukuran rak tengah (5. 400 mm, 6. 000 mm, 6. 850 mm, 7. 310 mm, 7. 620 

mm, 7. 750 mm, 8. 350mm), kIta dapat menentukan pilihan bagi ukuran 
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struktur kotak tengah yang paling ekonomis. Pembagian angka diatas 

mempengaruhi pengaturan jendela, lampu atas (langit-langit), peralatan-

peralatan yang terpancang tetap, lobang angin dan pengaturan pencahayaan. 

Ukuran kolom terbesar 450 x 450 mm tanpa lapisan permukaan dan tolerans, 

tinggi bersih langit-langit sekitar 2.400 mm.  

8) Ruang baca/belajar 

Luas dan meja untuk belajar sambil duduk 900 x 600 mm/pembaca 

menghadap ke tirai/sekat rendah, kadang dilengkapi lampu baca yang 

terpancang pada meja. Untuk pelajar luas tempat belajar 2, 32 m2 (termasuk 

ruang sirkulasi), berpenyekat diketiga sisinya (bilik terbuka), untuk peneliti 

luasnya 3 m2 dan berpenyekat di keempat sisinya (bilik tertutup, tujuannya 

adalah untuk keleluasaan pribadi dalam menekuni pekerjaannya tetapi 

penyekat cukup rendah untuk dapat mengetahui apakah bilik terisi atau 

kosong atau disalahgunakan untuk kepentingan lain. Di dalam bilik disediakan 

lemari terkunci untuk menyimpan buku yang sedang digunakan untk jangka 

waktu tertentu.  

 
Gambar 2.26. Layout Ruang Baca 

Sumber: Neufert, 2002 

 
9) Ruang – ruang dalam perpustakaan 

Ruang untuk membongkar kemasan dan mengirim buku, ruang pencatatan 

buku masuk, penyusunan dalam katalog, menjilid buku dan memperbaiki buku 

rusak, photocopy dan mengetik, Ruang kantor, Ruang istirahat bagi pegawai 

perpustakaan, loker dan peturasan.  

2.2.5. Ruang Pameran 

Ruang Pameran berarti ruang atau gedung tempat memamerkan benda atau 

karya seni, (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001). Dalam pameran yang harus 

diperhatikan adalah perencanaan ruang, pencahayaan dan wama harus baik 

sehingga mendukung objek yang ditujukan kepada konsumen sehingga menarik 

perhatian (Pile: 540). Dalam area showroom, aktivitas terpenting adalah melihat. 
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Makna yang ada dapat dipahami dengan cara melihat. Oleh karena itu unsure 

pencahayaan pada display bukan hanya menampilkan cahaya secara sederhana, 

tetapi begaimana mendesain unsur pencahayaan tersebut sehingga dapat 

meningkatkan minat pengunjung terhadap objek yang didisplay. Mendisplay 

barang yang dapat menarik perhatiaan konsumen adalah menempatkan mata 

pengunjung pada arah yang optimal. Warna sebagai unsur visual harus 

diperhatikan agar dapat menunjang segala aktivitasnya. Warna tidak bias 

ditambahkan pada bagian akhir finishing dalam perencanaan, namun harus 

merupakan bagian dari konsep desain dan harus diperhitungkan dari awal 

perencanaan.  

Ruang pameran dapat berupa ruang seperti kamar atau seperti grand hall. 

Terkait dengan perancangan ruang pameran, penataan ruang berarti 

mengorganisir unsur-unsur, seperti pengamat, karya, benda pendukung dan 

aksesories ruang dengan tujuan agar ruang tersebut mudah diakses serta nyaman 

dalam proses interaksi.  

 
Gambar 2.27. Jarak Pandang Manusia ke Objek Pameran 

Sumber: Neufert, 2003 

 
Ruang pamer memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain 

benda yang dipajang atau dipamerkan harus benar-benar terlindung dari 

pengerusakan, pencurian, kebakaran, kekeringan, cahaya matahari langsung dan 

debu.  
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Gambar 2.28. Sudut Pencahayaan Alami Pada Ruang Pamer 

Sumber: Neufert, 2003 

 
2.2.6. Food Court 

Food Court adalah salah satu area yang biasanya berada di dalam area 

sebuah gedung atau bangunan yang mana terdapat fasilitas konter yang 

menyediakan berbagai macam makanandengan cara melayani diri sendiri untuk 

memesan makanan. Food Court merupakan salah satu klasifikasi dari restoran.  

Adapun standar ruang yang ada dalam restoran adalah sebagai berikut:  

a. Standar dimensi kursi dan meja yang digunakan di restoran. 

 
Gambar 2.29. Standar Dimensi Kursi dan Meja Restoran 

Sumber: Chiara & Crosbie, 1999 
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b. Standar dimensi aktivitas orang yang sedang makan di kursi dan meja. 

 
Gambar 2.30. Standar Dimensi Aktivitas Pengunjung Restoran 

Sumber: Chiara & Crosbie, 1999 

c. Standar sirkulasi yang ada di dalam restoran. 

 
Gambar 2.31. Standar Sirkulasi di Dalam Restoran 

Sumber: Chiara & Crosbie, 1999 
 

 
Gambar 2.32. Standar Sirkulasi di Area Pelayanan 

Sumber: Chiara & Crosbie, 1999 
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2.2.7. Retail 

Kata retail berasal dari Bahasa Inggris yang berarti penjual eceran. Pada 

perkembangannya, retail sendiri memiliki arti penjual barang-barang, biasanya 

dalam jumlah sedikit (kecil atau eceran) kepada masyarakat umum dan tidak untuk 

dijual kembali. Suatu usaha dapat dikatakan sebuah retail, jika telah memiliki 

beberapa buah outlet yang menjual barang-barang yang sama pada saat yang 

sama dengan nama yang sama pula. Retail memiliki berbagai macam tipe, dari 

Department Store, hingga retail yang menjual barang-barang yang spesifik, 

semisal retail yang menjual pakaian jadi, retail perlengkapan olahraga, retail 

perlengkapan otomotif, perhiasan, dan perlengkapan rumah tangga. Di dalam 

dapat menerima dan merespon produk yang dipasarkan, dan pengelola retail 

harus selalu memonitoring kesuksesannya secara konstan. Usaha retail 

bergantung pada pendapat dan selera konsumen. Sebuah toko seharusnya 

memiliki klasifikasi antara lain:  

a. Khusus menjual jenis barang yang istimewa.  

b. Khusus untuk golongan usia tertentu.  

c. Berkenaan dengan penjualan yang eksklusif.  

d. Morupakan cabang dari berbagai group.  

e. Tempat menjual yang bebas.  

Dimensi manusia dalam ruang retail memiliki jarak bersih keseluruhan 

berkisar antara 117 dan 120 inci atau 297, 2 cmdan 304, 8 (Julius dkk, 2003) untuk 

memudahkan zona aktifitas pembeli dan sirkulasi yang terus mengalir pada lorong 

utama . Berikut gambar ilustrasinya  

 
Gambar 2.33. Lebar lintasan publik utama 

Sumber: Julius dkk, 2003 
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Sedangkan pada lorong yang bukan utama jarak bersih antara tempat barang 

sisi kanan dan kiri mempunyai jarak sebesar 90 inci atau 228, 6 Cm dengan jarak 

minimal 51 inci atau 129,5 cm(Julius dkk, 2003: 201) untuk digunakan sebagai 

seseorang menerima terjadinya kontak tubuh. berikut ilustrasinya:  

 
Gambar 2.34. Lebar lintasan publik kedua 

Sumber: Julius dkk, 2003 

 

2.2.8. Musholla 

Musholla merupakan tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan 

sebagai tempat untuk mengerjakan ibadah sholat bagi umat Islam. Mushola juga sering 

disebut dengan surau atau langgar.  

Fungsinya menyerupai masjid, namun ada beberapa hal yang membedakannya 

dengan masjid, yaitu:  

- Tidak dipergunakan untuk salat Jumat.  

- Tidak dapat digunakan untuk iktikaf.  

- Kadangkala muholla adalah milik probadi seseorang 

- Umumnya berukuran lebih kecil darpiada masjid 

Adapun dasar standar ruang yang ada adalam musholla adalah sebgai berikut:  

 
Gambar 2.35.Standar Dimensi Orang Melakukan Gerakan Sholat 

Sumber: Neufert, 2006 
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2.2.9. Parkir 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat 

sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Adapun standar tempat parkir 

adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 2.36. Standar Dimensi Sepeda dan Motor 

Sumber: Neufert, 2006 

 
Gambar 2.37. Standar Dimensi Mobil 

Sumber: Neufert, 2006 

 
Gambar 2.38. Standar Dimensi Bus 

Sumber: Neufert, 2006 

 
Dari gambar di atas dapat diketahui standar ukuran kendaraan yang 

memungkinkan masuk ke dalam objek rancangan.  

Sedangkan standar ruang sirkulasi kendaraan dan ruang parkir adalah 

sebagai berikut:  
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Gambar 2.39. Standar Dimensi Perputaran Kendaraan 

Sumber: Neufert, 2006 

 
Gambar 2.40. Standar Ruang Parkir 

Sumber: Neufert, 2006 

 
2.3. Tinjuan Arsitektur Biophilic Contextualism 

2.3.1. Tinjauan Arsitektur Biophilic 

a. Pengertian Arsitektur Biophilic 

Biophilic berasal dari istilah “biophilia” diperkenalkan oleh pemenang Pulizer 

Price, seorang pakar biologi Universitas Harvard, E. O. Wilson di tahun 1984, dari 

akarkata bahasa Yunani yang berarti “mencintai kehidupan”. Hipotesis Biophilia 

mereferensikan adanya suatu ikatan instingtif antara manusia sebagai spesies 

yang responsif pada bentuk bentuk alami, proses maupun patra-patra dengan 

sistem kehidupan lainnya. Beberapa faset biophilia meliputi keberadaan alam 

dalam ruang, analogi-analogi alami, dan sifat alami suatu ruang.  

Kontak dengan alam merupakan kebutuhan hakiki manusia, di mana manusia 

dahulu kala bergantung langsung pada alam untuk kelangsungan hidupnya. Pada 

milenium berikutnya, manusia mengembangkan teknologi yang lebih baik dan 

nyaman untuk mencapai kebutuhan dasarnya itu, namun hal tersebut tidak 

menjadikan ketergantungan psikologis terhadap lingkungan alami menjadi hilang 
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dan berubah seperti yang dikenal dengan istilah biophilia, yang menyatakan 

bahwa manusia akan lebih sehat dalam lingkungan alam dan akan merasa sakit 

(fisik maupun psikologi) apabila terlepas dari lingkungan alam. Desain yang 

berlandaskan konsep biophilia, disebut dengan desain biophilic, menciptakan 

ruang-ruang yang meningkatkan afiliasi positif dengan alam dan lingkungan hidup 

(Wilson, 1986).  

Konsep desain ini menghadirkan ruang hijau untuk meningkatkan kualitas 

hidup yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan fisiologis maupun 

psikologis manusia. Desain biophilik berpengaruh baik dalam konsep arsitektur 

empatik yang memprioritaskan perasaan, keinginan dan cita-cita penghuninya 

melalui pemahaman dan kesadaran. Konsep desain ini mengamati aspek biophilia 

dan mewadahi pengenalan akan filosofi desain maupun strategi-strategi 

spesifiknya untuk menciptakan bangunan-bangunan yang dapat menghargai 

hubungan timbal balik, manusia dan alam. Keberadaan alam dalam ruang 

ditunjukkan dengan tersedianya penerangan dan ventilasi alami, adanya fitur air 

dan tetumbuhan dalam ruang. Analogi-analogi alami didemonstrasikan melalui 

penggunaan material alam dan replika bentuk bentuk alam melalui desain, 

ornamentasi maupun finising interior. Sedangkan sifat alami ruang dipresentasikan 

melalui serial pola dan motif yang disukai berdasarkan inspirasi dari alam. Pada 

hakekatnya desain biophilia menegaskan keberadaan tempat manusia dalam 

alam dan menggunakan lingkungan buatan untuk memelihara, 

membangkitkandan meningkatkan interkoneksi fisiologis dan psikologis manusia 

dengan alam. Esensi dari hipotesis biophilia mengkonfirmasikan kontak dengan 

alam adalah kebutuhan manusia yang hakiki (Kellert, 1997).  

 
Gambar 2.41. Area Bioklimatik dan Biophilic 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
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Berikut adalah teori mengenai imaginasi manusia mengenai “habitat yang 

disukai”.  

Teori “prospect refuge” Jay Appleton (1975, 1990) Reaksi estetik manusia 

terhadap lingkungan sebagai habitat yang disukai, direspon berdasarkan “suka” 

atau “tidak suka”. Preferensi manusia terhadap lingkungan habitat mempunyai 

korelasi dengan faktor “prospect” dan “refuge”. Faktor prospect merujuk pada 

suatu tatanan atau elemen lansekap yang memungkinkan manusia mendapatkan 

informasi tentang lingkungan, sedangkan faktor refuge merujuk pada tersedianya 

tatanan tempat bernaung yang protektif. Individu berada pada tempat yang bisa 

mengakses informasi lingkungan dengan mudah akan “survive”.  

Model “preference matrix” Stephen Kaplan (1987) Manusia akan selalu 

berusaha mencari informasi yang bermakna dalam lingkungan dengan sikap 

“terlibat” dalam lingkungan atau “memahami” lingkungan. Kualitas yang 

menyatakan sikap itu ditandai dengan kompleksitas (diversiti), misteri (penetrasi 

vista), koheren (terorganisir) dan legibilitas (titik orientasi).  

Kerangka psikoevolusi “preferenda” Ulrich (1983) Reaksi afektif terhadap 

konfigurasi lingkungan diartikan sebagai preferensi emosi. Emosi negatif “tidak 

suka” akan mendorong perilaku untuk menghindar, sedangkan emosi positif “suka” 

akan mendorong perilaku untuk eksploratif yang berikutnya akan menstimuli 

evaluasi kognitif.  

b. Karakteristik Arsitektur Biophilic 

Desain berdasarkan biophilic design memfasilitasi interaksi timbal balik antara 

manusia dengan alam serta sistem kehidupan untuk meningkatkan kualitas hidup 

manusia fisiologis maupun psikologis. Menciptakan ruang-ruang yang restoratif 

bagi fisik manusia,menyehatkan sistim syaraf dan menampilkan vitalitas 

kehidupan yang estetik. Pemenuhan kebutuhan phisiologis manusia 

(kenyamanan) melalui pendekatan desain bioklimatik, sedangkan pemenuhan 

kebutuhan psikologis manusia (kesehatan dan ketenangan) melalui pendekatan 

desain biophilik. Desain biophilik dapat diimplementasikan melalui belbagai cara 

dalam lingkungan buatan. Ia menghubungkan penggunanya baik langsung, tidak 

langsung maupun simbolis melalui elemen elemen eksterior dan interior, 

ornamentasi dengan lingkungan luarnya.  

Prof. Stephen Kellert, Yale University, mengemukakan adanya nilai-nilai 

biophilia yang dapat menjadi referensi bagi desain biophilic sebagai berikut:  

1. Nilai utilitarian: menekankan nilai material alam 

2. Nilai naturalistik: menekankan kepuasan dalam mengeksplorasi alam 
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3. Nilai ekologistik sainstik: menekankan studi studi sistimatik patrabiosika, 

struktur, fungsi alam 

4. Nilai estetik: menekankan respons emosional pada keindahan alam.  

5. Nilai simbolik: menekankan kecenderungan alam sebagai media 

komunikasi dan pemikiran 

6. Nilai humanistik: menekankan ikatan emosional manusia terhadap 

elemen kehidupan alam.  

7. Nilai moralistik: menekankan pemahaman alam sebagai makna spiritual 

8. Nilai dominionistik: menekankan hasrat untuk menguasai alam 

9. Nilai negativistik: menekankan sikap kecemasan dan kekhawatiran 

terhadap alam.  

 Dr. Stephen R. Kellert Professor Emeritus di Yale University karyanya 

berfokus pada pemahaman hubungan antara alam dan manusia dengan minat 

khusus dalam kebutuhan manusia terhadap alam, dan desain yang berkelanjutan 

dan pengembangan, membagi tiga jenis pengalaman alam yang merupakan 

kategori dasar dari kerangka desain biophilic yakni hubungan langsung dengan 

alam, hubungan tidak langsung dengan alam, dan pengalaman ruang dan tempat 

(direct experience of nature, indirectexperience of nature, experience of space and 

place).  

Hubungan langsung dengan alam mengacu kepada kontak dengan fitur 

lingkungan di dalam lingkungan terbangun termasuk antara lain:  

1. Pencahayaan. Pencahayaan alami adalah hal yang paling mendasar 

bagi kesehatan manusia dan kesejahteran. Dengan paparan 

pencahayaan alami yang sederhana dapat memunculkan estetika 

melalui bayangan yang terbentuk. Banyak strategi yang dapat 

ditempuh untuk menghasilkan pencahayaan alami, mulai dari material 

kaca/transparan maupun material dengan sifat yang dapat 

memantulkan. Pengalaman cahaya dalam gerak dapat dicapai 

melalui kontras area yang lebih terang dan lebih gelap dan perubahan 

waktu siang-malam.  
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Gambar 2.42. Implementasi Pencahayaan 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

2. Udara. Ventilasi alami penting untuk kenyamanan dan produktivitas 

manusia. Pengalaman ini dapat dibentuk dari aliran udara, 

temperatur, dan kelembaban. Kondisi ini dapat dicapai melalui strategi 

yang sederhana dengan membuat bukaan seperti jendela atau 

bahkan dengan teknologi yang lebih kompleks.  

 
Gambar 2.43. Implementasi Udara 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

3. Air. Air adalah bagian yang paling esensial, memberikan pengaruh 

positif, dapat menghilangkan stress, dan meningkatkan peforma dan 

kesehatan. Daya tarik air dapat sangat jelas dirasakan melalui 

penglihatan, suara, sentuhan, rasa, dan gerakan. Strategi desain 

dapat memenuhi keinginan untuk kontak dengan air termasuk 

pandangan dari badan air yang menonjol, air mancur, akuarium, lahan 

basah yang didesain, dan lain-lain. Air dilingkungan yang dibangun 

lebih menarik jika terlihat bersih, bergerak. Indirect experience of 



49 

 
LP3A | Malang Fashion Center | Yan Saniscara | 5112413043  

nature mengacu pada kontak terhadap representasidari alam, 

transformasi alam yang berasal dari keadaan yang sebenarnya, atau 

gambaran tertentu dari pola dan karakteristik proses dari alam. 

Misalnya, foto dan artwork, material alam, furnishing kayu, ornamen 

yang terinspirasi dari bentuk alam, proses lingkungan yang sangat 

berpengaruh terhadap evolusi manusia.  

 
Gambar 2.44. Implementasi Air 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

4. Tumbuhan. Menghadirkan tumbuhan ke dalam lingkungan terbangun 

adalah salah satu strategi yang paling sukses untuk membangun 

pengalaman yang berfungsi untuk mengurangi stress, kesehatan fisik 

maupun kenyamanan dan meningkatkan produktivitas.  

 
Gambar 2.45. Implementasi Tumbuhan 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

5. Hewan. kontak positif dengan kehidupan hewan dapat dicapai melalui 

strategi desain dengan membangun ekosistem seperti membuat atap 

hijau, taman, akuarium, kandang burung, dan dapat dihadirkan 

dengan teknologi modern seperti penggunaan binocular, camera, 

atau video.  
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Gambar 2.46. Implementasi Hewan 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

6. Cuaca. Kesadaran dan respon terhadap cuaca telah menjadi fitur 

penting, untuk kebugaran dan kelangsungan hidup manusia. Persepsi 

dan kontak dengan cuaca di lingkungan binaan dapat menjadi 

katalisator. Strategi desain dapat dilakukan dengan memberikan 

akses pandangan ke luar, membuat beranda, deck, balkon, tiang-

tiang, paviliun, kebun, dan lainnya.  

 
Gambar 2.47. Implementasi Cuaca 

Sumber: E.O. Wilson, 19847 
 

7. Pemandangan alam dan ekosistem alami. Terdiri dari tanaman yang 

saling berhubungan, hewan, air, tanah, batu, dan topografi. ekosistem 

mandiri di lingkungan binaan dapat dicapai melalui strategi desain 

seperti lahan basah, hutan dan padang rumput, atap hijau dan sarana 

lainnya. Kontak dengan sistem alam dapat diakses dari pandangan, 

interaksi langsung, dan bahkan partisipasi aktif.  
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Gambar 2.48. Implementasi Pemandangan Alam 

Sumber: E.O. Wilson, 19847 

 
8. Api. Strategi desain yang dapat diterapkan dengan membuat tungku 

perapian adalah mensimulaskan gerakan cahaya dari api, warna serta 

efek material yang menerima panas dari api.  

 
Gambar 2.49. Implementasi Api 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

Hubungan tidak langsung dengan alam mengacu pada kontak terhadap 

representasi dari alam, transformasi alam yang berasal dari keadaan yang 

sebenarnya, atau gambaran tertentu dari pola dan karakteristik proses dari alam. 

Misalnya:  

1. Gambar alam. Gambar yang menunjukkan hal-hal alamiah dalam 

sebuah lingkungan, seperti tanaman, hewan, lansekap, atau air, dapat 

memberikan kepuasan secara emosional dan intelektualias. Gambar-

gambar ini dapat dimunculkan melalui foto, lukisan, patung, mural, 

atau video, secara berulang, tematik, dan dalam jumlah banyak.  



52 

 
LP3A | Malang Fashion Center | Yan Saniscara | 5112413043  

 
Gambar 2.50. Implementasi Gambar Alam 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

2. Material yang alami. Material yang alami dapat menstimulasi respon 

terhadap stress dan upaya bertahan dari tantangan. Bangunan 

yangalamiah dan elemen dekoratif seperti kayu, batu, wol, katun, dan 

kulit, dapat digunakan menjadi berbagai produk, perabotan, kain, dan 

elemen interior-eksterior desain lainnya.  

 
Gambar 2.51. Implementasi Material Alam 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

3. Warna yang alami. Penggunaan warna yang efektif dalam lingkungan 

bangunan cukup kompleks, mengingat banyak cara untuk 

menghasilkan warna buatan, terutama warna yang terang. Dalam 

pengaplikasian biophilik yang efektif, warna harus mengandung 

karakteristik suasana alam, seperti: tanah, batuan, dan tanaman. 

Penggunaan warna yang cerah atau terang harus dibatasi, dengan 

menekankan pada bentuk alamiah sebagai bunga, matahari terbenam 

dan terbit, pelangi, tanaman, dan hewan.  
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Gambar 2.52. Implementasi Warna Alam 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

4. Menirukan cahaya dan udara alami. Cahaya di dalam ruangan 

danudara yang diolah kini sangat dimungkinkan dengan kemajuan 

teknologi bangunan dan konstruksi. Cahaya buatan dapat dirancang 

untuk meniru sifat-sifat spektra dan kualitas yang dinamis dari cahaya 

alami. Sementara udara yang diolah, juga dapat meniru kualitas 

ventilasi alami melalui variasi aliran udara, suhu, kelembaban dan 

tekanan udara.  

 
Gambar 2.53. Kolom yang menirukan bentuk pohon 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

5. Bentuk yang alami. Keberadaan bentuk yang alamiah harus 

dimunculkan. Dapat melalui kolom yang menyerupai bentuk daun, 

bentuk tanaman pada fasad bangunan, hingga bentuk hewan pada 

kain atau penutup ruangan. Kemunculan bentuk yang alamiah dapat 

mengubah ruangan yang status menjadi lebih dinamis dan dikelilingi 

oleh sistem kehidupan.  



54 

 
LP3A | Malang Fashion Center | Yan Saniscara | 5112413043  

 
Gambar 2.54. Implementasi Bentuk Alam 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

6. Memunculkan alam. Dapat dilakukan melalui penggambaran yang 

lebih imaginatif. Misalnya, seperti bangunan “sayap” dari Sydney 

Opera House yang menyerupai burung, atau jendela berwarna di Notre 

Dame yang menyerupai bunga mawar. Bentuk tersebut tidak pernah 

benar-benar muncul di alam, tetapi digambarkan dari prinsip dan 

karakter alamiah.  

 
Gambar 2.55. Implementasi Karakter Alam 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

7. Geometri alami. Hal ini mengacu pada sifat matematis yang biasa 

ditemui di alam, misalnya skala hirarki yang terorganisir, bentuk 

berliku-liku daripada bentuk yang kaku, pola berulang yang bervariasi 

bentuknya, dan banyak lagi.  
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Gambar 2.56. Implementasi Geometri Alam 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

8. Biomimikri. Biomimikri mengacu pada bentuk dan fungsi yang 

ditemukan di alam, terutama dari spesies lain yang sifatnya diadopsi 

atau memberikan solusi untuk kebutuhan dan masalah manusia. 

Contohnya bentuk struktur jaring laba-laba dan kemampuan menyerap 

panas dari bulu hewan tertentu. Teknologi telah menemukan bahwa 

karakteristik alam tersebut dapat menghasilkan manfaat serta 

mendorong kekaguman manusia terhadap kecerdikan spesies lain 

dankreativitas alam.  

 
Gambar 2.57. Implementasi Biomimikri 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

Pengalaman ruang dan tempat mengacu terhadap karakteristik fitur parsial 

dari lingkungan alami yang dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteran, 

contohnya:  

1. Prospek Dan Perlindungan. Manusia berevolusi dalam respon adaptif 

terhadap keuntungan yang diperoleh dari prospek dan perlindungan. 
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Prospek mengacu pada pandangan yang jauh terhadap sekeliling 

yang memungkinkan manusia dapat melihat kesempatan atau bahaya, 

sementara perlindungan memberikan keamanan dan keselamatan. 

Kedua kondisi ini dapat menjadi fungsional dan kepuasan dalam 

lingkungan yang dibangun. Biophilic desain dapat dicapai melalui 

strategi desain yang memberikan pemandangan terhadap area luar, 

pandangan antar ruang dalam, dan pengaturan yang aman dan 

terlindungi.  

 
Gambar 2.58. Prospek dan Perlindungan 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 

2. Kompleksitas yang terorganisir. Manusia menginginkan kompleksitas 

dalam pengaturan alam dan manusia, yang menandakan tempat yang 

kaya akan pilihan dan kesempatan. Namun, kompleksitas yang 

berlebihan seringkali membingungkan dan membuat kacau. 

Pengaturan yang paling memuaskan cenderung memiliki kualitas 

kompleksitas, tetapi dalam cara yang teratur dan terorganisir. Ruang 

kompleks cenderung beragam, sementara ruang yang terorganisir 

memiliki sifat-sifat dari koneksi dan koherensi.  

 
Gambar 2.59. Kompleksitas yang erorganisir 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
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3. Integrasi dari bagian menjadi kesatuan. Manusia menginginkan 

pengaturan dimana bagian yang berbeda dapat menjadi sebuah 

kesatuan yang terpadu. Perasaan menyeluruh, dapat dicapai dengan 

menghubungkan ruang dengan batas yang jelas dan dilihat. Integrasi 

ruang dapat juga didapat dengan adanya titik fokus pusat (vocal point) 

baik yang fungsional atau tematis.  

 
Gambar 2.60. Integrasi Ruang 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

4. Ruang transisi. Keberhasilan mengarahkan sebuah lingkungan sering 

bergantung pada hubungan antar ruang yang dipahami dengan jelas 

dengan difasilitasi oleh transisi yang jelas dan terlihat. Ruang transisi 

yang menonjol meliputi lorong-lorong, ambang, pintu, dan daerah yang 

menghubungkan ruang dalam dan luar, seperti beranda, teras, 

halaman, dan lain-lain.  

 
Gambar 2.61. Ruang Transisi 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
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c. Aspek Ekonomi Arsitektur Biophilic 

Selama beberapa dekade lalu, banyak studi kasus yang telah 

mendokumentasikan keuntungan dengan pengalaman desain biophilic, antara lain 

dengan bertambahnya pemulihan tingkat stress, tekanan darah lebih rendah, 

Peningkatan fungsi kognitif, peningkatan mental, stamina dan fokus, reduksi 

kekerasan dan aktivitas kriminal, pemulihan mood maupun eskalasi aktivitas 

pembelajaran.  

Fakta-fakta yang terhimpun secara statistik dari banyak penelitian 

menyimpulkan keuntungan – keuntungan ekonomis dari pemanfaatan desain 

biophilic pada berbagai sektor industri yang meliputi perkantoran, rumah sakit, 

perbelanjaan, sekolah dan pusat komunitas yang beberapa di antaranya 

terungkap sebagai berikut:  

1) Kantor yang minim penerangan alami dan ventilasi berpotensi aktivasi 

hormon stress yang meningkatkan risiko penyakit jantung (Thayer, 2010).  

2) Ruang pasien dengan view ke alam menunjukkan tingkat pemulihan yang 

lebih cepat (Ulrich, 1984).  

3) Masa rawat pasien lebih pendek pada ruang rawat dengan matahari 

langsung (Beauchemin & Hays, 1996) 

4) Shopping Mall dengan penghijauan indoor berpotensi meningkatkan 

penjualan 15%-20% (Wolf, 2005) 

5) Prestasi belajar anak-anak meningkat 20%-26% pada sekolah yang 

berpenerangan alami (Nicklas & Bailey,1996).  

2.3.2. Tinjuan Arsitektur Contextualism 

Arsitektur contextualism mempunyai makna merancang sesuai dengan 

konteks yaitu merancang bangunan dengan menyediakan visualisasi yang cukup 

antara bangunan yang sudah ada dengan bangunan baru untuk menciptakan 

suatu efek yang menyatu. Rancangan bangunan baru harus mampu memperkuat 

dan mengembangkan karakteristik dari penataan lingkungan, atau setidaknya 

mempertahankan pola yang sudah ada. Suatu bangunan harus mengikuti lambang 

dari lingkungannya agar dapat menyesuaikan diri dengan banguna lama dan 

memiliki kesatuan desain dengan lbanguna lama tersebut dan memiliki 

karakteristik yang sama. Desain yang kontekstual merupakan alat pengembangan 

yang bermanfaat karena memungkinkan bangunan yang dimaksud untuk dapat 

dipertahankan dalam konteks yang baik. Contextualism dalam arsitektur dan 

perancangan kota merupakan salah satu reaksi yang melawan prinsip-prinsip 

modernisme.  
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Contextualism sering disalah-artikan hanya sebagai suatu pola pemikiran 

yang mempertimbangkan konteks sebagai unsur pendekatan disain baru. 

Sebenarnya contextualism mempunyai arti lebihspesifik dari itu sehingga bisa 

dikatakan bangunan kontekstual tidak berdiri sendiri yang bisa berteriak "Lihatlah 

aku!"(Cowherd, 1993).  

Kontekstual adalah situasi yang tidak memungkinkan sebuah obyek ada di 

suatu tempat tanpa mengindahkan obyek-obyek yang sudah ada di tempat itu 

terlebih dahulu. Perancangan kontekstual dengan demikian memusatkan 

perhatian terutama pada karakteristik obyek-obyek yang sudah ada itu ketimbang 

pada obyek yang akan dibuat. Hal itu sejalan dengan asal katanya, yaitu "konteks" 

yang berarti "semua yang mendahului hadirnya sesuatu" (Sukada,1993).  

Arsitektur contextualism pertama kali dilontarkan oleh kelompok arsitek 

perancang kota diUniversitas Cornell tahun 1970-an (Sumber lain menuliskan 

Stuart Cohan dan Steven Hurtt-lah yang mengaku memperkenalkannya untuk 

pertama kalinya di Cornell pertengahan tahun 1960-an) dimuat dalam buku 

Collage Cityyang ditulis Colin Rowe dan Fred Koetter di mana dicanangkan suatu 

teori baru perancangan kota. Kata "kontekstual" di dalam perancangan arsitektur 

dan kota telah banyak disalah-artikan dalam pengertian "regionalisme", "jati 

diri","kepribadian", bahkan menjadi pandangan kedaerahan yang sempit. Teori 

tersebut bersamaan waktu dengan munculnya teori perancangan kelompok 

Tendenza yaitu mazab rasionalisme baru di Eropa, ditulis oleh Aldo Rossi dkk. 

Contextualism di Amerika maupun rasionalisme baru di Eropa timbul dari reaksi 

terhadap penghancuran kota-kotadengan gagasan modern perancangan yang 

menolak sejarah.  

Beberapa contoh penerapan arsitektur contextualism di Indonesia di 

antaranya yaitu beberapa kota di Jawa dengan strukturawal sederhana yakni 

sumbu linier utara-selatan dan perkembangan kemudian ada di sekitarnya. Proses 

terjadinya dimulai dari "karang" dan baru kemudian jalan. Perkembangan dipacu 

oleh keberadaan rumah-rumah bangsawan, sebagai pusat. Kawasan kota 

bercampur antara fungsi-fungsi kota, dan antara bagian desa dan bagian kota. 

Kawasan kota selalu bertransformasi ataupun berkembang secara sporadik. 

Kasus: Kawasan Malioboro (Parimin,1989).  

Arsitektur kota merupakan perwujudan ruang-ruang dan bentuk-bentuk 

kolektif. Untuk menciptakan paduan diantara keragaman kuncinya adalah 

bagaimana mengkaitkan (linkages) satu kegiatan dengan kegiatan lain, satu 

bagiankota dengan bagian kota lainnya, antara satu perubahan dengan perubahan 

lainnya, satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, atau antara satu yang belum/tidak 
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berubah dengan perubahan yang akan dilakukan berikutnya. Di situ diperlukan 

pemahaman akan adanya kaitan terbuka (open linkages). Untuk itu Fumihiko Maki 

dan Aldo Rossi sampaipada pilihan untuk memandang kota sebagai pola 

peristiwa-peristiwa. Apa yang dikembangkan Aldo Rossi bertolak dari 

perbendaharaan sejarah komunitas Eropa yang relatif kecilkecildan homogen 

yang memiliki kontinyuitas historis. Peter Eisenman menulis untuk Rossi bahwa 

yang dimaksuddengan artefak adalah gabungan antara site, peristiwa (event), dan 

tanda-tanda (sign), pendekatannya bukandari segi fungsional saja sebab, katanya, 

sejarah membuktikan bahwa fungsi bagian kota dapat berubah sesuai 

kelembagaan kotanya (urban institutions) tanpa mengubah arsitektur kotanya. 

Kota memiliki kelanggengan (permanence) melalui monumen-monumen yang 

telah dibangun, dan catatan kesejarahan menjadi bagian penting bagi Rossi. 

Ingatan itulah yang membuat kota tetap hidup, akrab dan komunikatif sekalipun 

fungsi-fungsi bagian-bagiannya berubah.  

Maki (1964), sementara itu, mengusulkan kerangka telaah dari sudut 

komposisi, megastruktur dan sekuensial. Telaah tersebut masih bertolak dari 

ruang dan bentuk (morfologis). Sikapnya untuk menyatakan segala sesuatunya 

melalui peristilahan yang teraga (fisik) ini dengan sengaja diambilnya agar dapat 

dicapai paras operasional sebagai seorang arsitek dan mengingat masa tersebut 

adalah masa jayanya "master builders" (Saliya, 1989).  

Contextualism muncul dan diperkenalkan sebagai metode (catatan: dalam 

dunia arsitektur, perkembangan peradaban manusia menimbulkan banyak 

variabel nilai dan ketidak pastian, sehingga teori arsitektur banyak dicemooh, 

maka arsitektur kemudian diposisikan pada metode. Metode dianggap dapat lebih 

cepat dan tepat mengadakan penyesuaian terhadap perkembangan dalam bentuk 

antisipasi, partisipasi, prevensi dan kurasi) untuk pengobatan lingkungan yang 

semakin senjang bagi masyarakatnya. Lingkungan semakin terputus dari sejarah 

ataupun akar budayanya. Untuk memberi bingkai baru dan mampu menimang 

(mengakomodasikan) isinya, Contextualism diharapkan dapat menarik picu 

pembuka wawasan yang luas dan kepekaan yang tajam. Ini juga mengingat 

perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat sehingga sampai kurang yakin di 

mana keberadaan kita sebenarnya.  

Contextualism muncul di antara isme-isme dalam arsitektur dan perancangan 

kota. Stuart Cohan dan Steven Hurtt, yang mengaku memperkenalkan 

Contextualism, menyatakan bahwa kontekstualis bermaksud memeluk spirit/jiwa 

bangunan-bangunan tua dengan lingkungannya yang bersejarah ke dalam 

rancangan baru, bukan bentuknya. Dengan demikian Contextualism dapat 
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memberi tempat sekaligus membuka persoalan dengan aliran/paham lain seperti 

environmentalism, konservasionism, regionalism, postmodernism, dsb yang 

sedang berkembang. Contextualism oleh Wojciech Lesnikowski lebih disimpulkan 

sebagai minat dan tanggapan individu ketimbang aturan-aturan dan prinsip-prinsip 

yang bersifat universal. Ini berbeda dengan gerakan modern yang mewakili 

seperangkat dogma, didaktik dan aturan-aturan yang universal dan jadilah hukum 

untuk standard praktek desain kalangan arsitek penganutnya.  

Kalau di atas contextualism dibaca sebagai metode, contextualism dapat pula 

dianggap sebagai teknikdisain untuk memberi jawaban atas kondisi-kondisi yang 

bersifat morfologis, tipologis, pragmatis menjadi bersifat plural dan fleksibel, serta 

bukan merupakan dogma rasional atau melulu berorientasi pada kaidah yang 

terlalu universal. Meskipun demikian harus diakui pada saat ini cukup banyak 

desain dengan dasar pemikiran kontekstual yang berakhir dengan kiat-kiat formal 

yang gersang karena dengan begitu saja mengangkat pengaruh bangunan 

bersejarah, bukanmerupakan adaptasi sejarah yang dipikirkan masak-masak.  

Contextualismdalam arsitektur pada hakekatnya adalah persoalan keserasian 

dan kesinambungan visual-formal, memori dan makna dari urban fabric. Gerakan 

arsitektur modern yang membebaskan diri dari arsitektur tradisional/klasik 

dipercaya merusak keserasian yang ada. Ide Contextualism muncul (kembali) 

pada 1960-an setelah kegagalan arsitektur modern dalam mempertahankan 

kontinyuitas dan formalitas kota tradisional sehingga menumbuhkan kesadaran 

bahwa arsitektur bukanlah peristiwa artistik eksklusif (individual) ataupun industrial 

(universal). Arsitektur (dalam suatu kota) harus memiliki dimensi waktu dalam 

konteks keseluruhan kota.  

Perlu diketahui bahwa arsitektur bisa dipandang sebagai fenomena tunggal 

yang unik, yang tidak bisa diulang kembali. Namun arsitektur juga bisa dipandang 

memiliki sifat craftmanship, yang produksinya dapat diulang kembali sehingga 

menimbulkan tipe-tipe. Reproduksi tipe lama ini adalah sebuah fenomena yang 

terjadi dan muncul berulang di setiap peradaban arsitektur, disebut sebagai 

eklektisme dan ini berbeda dengan Avant-gardisme yang merupakan sebuah 

penemuan tipe baru. Modernis-fungsionalis Avant-gardisme menolak ide tipe 

dalam eklektisme karena akan menyangkal kondisi keunikan yang diharapkan dari 

suatu kreatifitas modern. Gagasan modernis-fungsionalis avantgardisme 

(arsitektur modern) ini yang kemudian ternyata gagal dalam mempertahankan 

kontinyuitas dan formalitas kotatradisional yang sudah dijelaskan di muka.  

Pendekatan desain arsitektur contextualism dapat dilakukan dengan berbagai 

aspek. Pendekatancontextualism melalui komposisi. Usaha teoritis kontekstual 
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secara non-eklektis barangkali sudah dimulai dari tulisanDurand, abad 19, bahwa 

tujuan arsitektur bukan imitasi alam atau kepuasan artistik tetapi kenyamanan 

fungsional dan ekonomi (simetri, keteraturan, kesederhanaan). Dengan demikian 

komposisi atau disposisi menawarkan grid kontinyu yang tidak terdeferensiasi 

yang di-superimposed dengan sumbu untuk menyatukan elemen-elemen yang 

bertentangan. Style dapat ditambahkan kemudian setelah struktur terbentuk. 

(Style adalah ekspresi disain dari tipe yang terakumulasi dan dapat dikodifikasikan 

dalam sebuah sistem estetik. Tipe bangunan adalah hasil program-program 

arsitektur yang dirumuskan untuk mewadahi berbagai aktivitas manusia. Sehingga 

tipe ke belakang memiliki aspek program dan kedepan memiliki aspek style yang 

ketiganya merumus dalam pengertian tipologi. Relasi antar bangunan dipahami 

darisegi kawasan adalah urban fabric, dari segi metodologi adalah morfologi, dari 

segi profesi perancangan adalah urban design).  

Pendekatan contextualism melalui kelanggengan. Penggunaan unsur 

kelanggengan (the permanences) adalah upaya konservatif sekaligus 

sophisticated. Tipe dipandang sebagai obyek tunggal yang unik, sebuah metafora 

yang berhubungan dengan masa lampau saat manusia dikonfrontasikan dengan 

masalah arsitektur. Dengan demikian tipe memiliki penalaran dan diidentifikasikan 

dengan logika bentuk yang berhubungan dengan nalar dan penggunaan 

(program). Sehingga tipe bersifat alamiah dan mengekspresikan the permanence 

seperti rumah dan monumen, sesuatu yang konstan sepanjang sejarah.  

Pendekatan contextualism melalui struktur formal internal. Tipe bisa muncul 

sebagai akibat dari perbandingan dan overlapping dari ketentuan formal tertentu. 

Melalui bentuk dasar tersebut bangunan-bangunan akan berhubungan satu sama 

lain secara selaras (kontekstual). Tipe dalam pengertian ini didefinisikan sebagai 

"strukturformal internal" bangunan atau deretan bangunan yang berperan sebagai 

generator kota dan akan menemukan elemenkota dalam berbagai skala. Struktur 

formal ini bisa berarti karakter bentuk dalam geometri yang paling dalam seperti 

sentralitas, linieritas, klaster dan grid. Pendekatan ini pada masa gerakan neo-

rationalism dengan Aldo Rossi sebagai hulu balangnya dapat secara gencar 

menyerang arsitektur modern. Di sini ditemukan relasi ilmiah antara morfologi 

urbandan tipologi bangunan. Kemudian lebih berkembang setelah dikombinasikan 

dengan analisa Wittkower tentang villa Palladian, Maurice Kulot, dan terutama 

Krier bersaudara yang mengembangkan berbagai riset tipologi-morfologi grafis 

arsitektural.  

Pendekatan contextualism melalui penjajaran reason dan memory. Kota 

adalah produk (hasil kerja) kolektifdan dirancang untuk (digunakan secara) 
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kolektif. Aldo Rossi menyebut kota sebagai amalgam dari artefak formal 

produkdari berbagai individu, arsitek berlaku sebagai subyek kolektif. Logika 

bentuk arsitekturnya terletak pada definisi tipe berdasarkan juxtaposition of reason 

and memory. Kota adalah locus (komponen dari artefak individual, yang ditentukan 

oleh ruang, topografi, bentuk yang lama dan baru) dari memory kolektif. Dalam 

pengertian ini arsitektur menjadi locus solus (tempat dengan karakter unik). 

Sehingga arsitek agar mendapat proses disain yang analogis, melalui 

memori,mengimajinasikan dan merekonstruksi fantasi masa depan, digerakkan 

melalui potensi inventif dari perangkat tipe. Memori yang lebur dengan sejarah 

yang memberikan peluang bentuk tipe menjadi signifikan dalam disain proses 

yangbaru.  

Pendekatan contextualism melalui type-image. Venturi mengajukan pemikiran 

bahwa tipe harus direduksi menjadi imajinasi-atau imajinasi adalah tipe-dengan 

dasar pemikiran bahwa melalui kesamaan imajinasi komunikasi dapat 

berlangsung. Dengan demikian type-image lebih menekankan kognisi daripada 

struktur formal. Hasilnya adalah penggunaan elemen milik arsitektur masa lampau, 

sedangkan interdependensinya dari elemen bisa terabaikan samasekali. Tipe 

sebagai struktur formal internal yang merupakan sebuah kesatuan telah hilang, 

setiap elemen dimanfaatkan dalam ketunggalannya sebagai fragmen bebas untuk 

menunjang type-image.  

Pendekatan contextualism melalui style. Persoalan contextualism buat Brent 

C. Brolin adalah bagaimana menyelaraskan formalisme bangunan baru (melalui 

eksplorasi kesamaan gaya dan teknologi) yang bersebelahan dengan bangunan 

lama atau lingkungan lama yang memiliki style arsitektur tertentu sehingga 

kontinyuitas visual terjaga (fitting new buildings with the old). Brolin mengakui 

bahwa kontras bangunan modern dan kuno bisa merupakan sebuahharmoni, 

namun diingatkan bahwa bila terlalu banyak "shock effects" yang timbul sebagai 

akibat kontras maka efektivitas yang dikehendaki akan menurun sehingga yang 

muncul adalah chaos. Style sangat penting dalam contextualism.  

Pendekatan contextualism melalui regionalism. Gerakan regionalism muncul 

di dunia ketiga untuk mengembalikan kontinyuitas kekhasan arsitektur yang ada 

pada suatu wilayah budaya tertentu yang dominan. Arsitekturmodern, yang 

abstrak dan berasal dari barat, sering dituduh sebagai penyebab pudarnya 

identitas arsitektur setempat. Padahal arsitektur setempat dipercaya 

merepresentasikan arsitektur ideal: sebuah harmoni yang lengkap dari built form, 

culture, place dan climate. Melihat pendekatan style-nya Brolin dan pendekatan 

regionalism menimbulkan sangkaan bahwa contextualism Brolin belum tentu 
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menciptakan contextualism yang dikehendaki regionalism dan demikian pula 

sebaliknya.  

Contextualism dalam urban design dapat ditingkatkan kualitasnya melalui 

intervensi preservasi dan memahami, pertama, disain urban tradisional yang 

geometris semi figuratif (Ruang terjadi karena komposisi bangunan yang 

terstruktur dalam pola geometri tertentu sehingga tercipta pola pelataran yang 

teratur. Bangunan tetap menjadi figure of form namun komposisi bangunan atau 

pagar halaman di sekitarnya membentuk ruang semi figural). Kedua, disain urban 

kolonial yang figuratif (seperti yang ada di kota lama Semarang).  

Strategi dan taktik menciptakan contextualism diciptakan melalui, pertama, 

strategi garis yakni koneksivisual dan konsepsual. Melalui strategi ini tekstur kota 

akan lebih terformasi secara visual dan konsepsual. (Tekstur kotaatau matriks 

dasar dari material kota adalah kombinasi pola jalan, ruang terbuka, blok 

bangunan dengan variasi tatanantipologi). Bila koneksi-koneksi visual dan 

konsepsual telah terdefinisikan, maka variabel dari tekstur yang menentukan 

derajat keteraturan, proporsi solid dan void dan kepadatan kawasan akan dapat 

dikendalikan. Kedua, taktik koneksi yakni interpenetrasi kawasan (overlapping dari 

sudut dan pola kawasan untuk membangun relasi majemuk) dan kontinyuitas 

tekstur (strukturalisasi ruang kota dengan disain lansekap dengan terlebih dahulu 

menentukan pattern ofurbanism) (Siswanto, 1993).  

Berbicara mengenai contextualism, berarti membicarakan suatu bangunan 

dalam keterkaitannya dengan bangunan lama. Kontekstual, sesuai dengan 

pengertian diatas, berarti meningkatkan kualitas bangunan yang telah ada 

sebelumnya menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan hal ini, sebuah desain tidak 

harus selamanya kontekstual dalam aspekfisik saja, akan tetapi kontekstual dapat 

pula dihadirkan melalui aspek non fisik, seperti fungsi, filosofi, maupun teknologi. 

Kontekstual pada aspek fisik, dapat dilakukan dengan cara:  

a. Mengambil motif-motif desain setempat: bentuk massa, pola atau irama 

bukaan, dan ornamen desain.  

b. Menggunakan bentuk-bentuk dasar yang sama, tetapi mengaturnya 

kembali sehingga tampak berbeda.  

c. Melakukan pencarian bentuk-bentuk baru yang memiliki efek visual sama 

atau mendekati yang lama.  

d. Mengabstraksi bentuk-bentuk asli (kontras).  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa arsitektur biophilic contextualism adalah seni 

merancang bangunan yang sesuai konteks dengan menyediakan visualisasi yang cukup 

antara bangunan yang sudah ada dengan bangunan baru untuk menciptakan suatu efek 
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yang menyatudan berfokus pada pemahaman hubungan antara alam dan manusia serta 

memfasilitasi interaksitimbal balik keduanya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.  

2.3.2. Contoh Penerapan Arsitektur Biophilic Contextualism 

a. Bank of America Tower 

Bangunan Bank of America Tower merupakan salah satu bangunan gedung 

kategori highrise building yang dirancang oleh biro arsitekCook + Fox Architects 

yang berlokasi New York, Amerika Serikat. Pemilik (owner) bangunan ini adalah 

asosiasi Bank of America at One Bryant Park dimana perusahaan tersebut bekerja 

sama denganThe Durst Organization. Gedung ini diresmikan pada bulan Mei 

tahun 2010 dengan ukuran luas bangunan yaitu sekitar 2,100,000 m2 dengan 

jumlah lantai ada 55 lantai.  

 
Gambar 2.62. Diagram Orientasi Bangunan 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

Bank of america tower merupakan gedung komersial bertingkat tinggi pertama 

yangmendapat sertifikasi LEED kategori platinum. Bangunan ini menjadi standar 

baru bagibangunan komersial dan kantor.  

Geometri dan orientasi 

Fokus bangunan ini adalah pada pencahayaan dan penghawaan alami serta 

menciptakan koneksi antara ruang dalam dan luar. Yang menjadi permasalahan 

adalah Tower terletak disudut Bryan Park hal ini menambah kepadatan bangunan 

di sekitar Bryan Park, hal ini diselesaikan dengan membuat sudut transparan 

sehingga meleburkan batas antara lobby dengan jalan umum, hal ini juga 

memberikan pencahayaan alami untuk lobby. Bentukandinding dibuat miring, 

menyimpang dari Site sehingga menambah area yang dapatmenerima cahaya 

langsung dan memberi akses view ke Bryan Park. Dengan konsep desain yang 

berfokus dalam kualitas lingkjungan kerja dan pengaruh bangunan terhadap 
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lingkungan alamnya, Bank of America membuktikan seberapa efisien bangunan 

tingkattinggi, terutama untuk kepadatan lingkungan New York.  

 
Gambar 2.63. Zonasi Bangunan 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 

Gesture 

Dilihat dari perspektif perkotaan, tower memberikan gesture yang mengakomodasi 

jalur pejalan kaki dan menyediakan ruang publik untuk membaurkan antara lobby, 

jalan umum dan Bryan Park. Elemen biophlic dimasukkan ke dalam lobby, 

memasuki lobby, pengunjung akan menyentuh gagang pintu yg terbuat dari kayu, 

serta ceiling yang terbuat dari bilah-bilah bambu.  

 
Gambar 2.64. Lobby Elemen Biophilic 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

 
Gambar 2.65. Ceiling Lobby dari Bilah Bambu 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
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b. Kroon Hall Yale University 

Kroon Hall Yale Universitymerupakan salah satu bangunan milik Yale 

University yang tentu saja merupakan bangunan dengan fungsi edukasi. 

Bangunan ini dirancang oleh biro arsitekHopkins Architects and Centerbrook 

Architects and Palanners yang berlokasidi kawasan Yale University, Amerika 

Serikat. Bangunan ini memiliki ukuran luas yaitu sekitar68. 800 m2 dengan jumlah 

lantai ada 4 lantai.  

 
Gambar 2.66. Kroon Hall Yale University 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 

Geometri  

Terlepas dari sistem dan desain berkelnjutan, Yale Hall mengaplikasikan elemen 

biophilic design berupa penggunaan material pada bagian interior, geometri atap 

lengkung pada bagian interior diperkuat dengan material ceiling dan panel berupa 

kayu Oak yang didapat langsung dari hutan Yale Myers dan tersertifikasi. 

 

Gambar 2.67. Panel Ceiling 
Sumber: E.O. Wilson, 1984 
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Gambar 2.68. Dinding Kayu 
Sumber: E.O. Wilson, 1984 

Ruang 

Koneks antar ruang-ruang vertikal diisi cahaya dari skylight yang mengisi dari 

lantai teratas sampai lantai dasar melalui void, dinding barat dan timur 

menggunakan material transparan, namun dicover oleh louvre agar cahaya alami 

dapat masuk namun panas dari radiasi matahari dapat direduksi.  

 
Gambar 2.69. Diagram Pencahayaan dan Penghawaan 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

c. Genzyme Corporation 

Bangunan Genzyme Corporation merupakan salah satu bangunan kantor 

yang dirancang oleh biro arsitekBehnisch, Behnisch & Partner yang berlokasi 

Amerika Serikat. Pemilik (owner) bangunan ini adalah asosiasi Lyme Properties. 

Gedung ini diresmikan pada bulan November tahun 2003 dengan ukuran luas 

bangunan yaitu sekitar 34.400 m2 dengan jumlah lantai ada 12 lantai.  
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Gambar 2.70. Genzyme Corporation 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

Bioclimatic design 

Selubung bangunan merupakan dinding kaca yang semuanya dapat 

dioperasikan. Lebih dari 32% eksterior memakai sistem double glass ventilation 

sehingga dapat menangkal panas pada musim panas dan menangkap panas pada 

saat musim dingin. Fitur dari bangunan yang paling mengesankan adalah adanya 

12 lantai atrium terbuka yang berfungsi sebagai saluran udara dan pencahayaan 

alami yang menghantar udara naik dan keluar melalui exhaust fan yang diletakkan 

dekat dengan skylight.  

 

Gambar 2.71. Potongan Double Glass 
Sumber: E.O. Wilson, 1984 
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Gambar 2.72. Diagram Penyaluran Cahaya 
Sumber: E.O. Wilson, 1984 

Pada atap ditambahkan sistem untuk menangkap lebih banyak cahaya alami 

(Mountheliostat), cermin yang digunakan pada atap ini mengikuti pergerakan 

cahaya matahari dan memantulkannya ke cermin yang dinamakan fixed mirror 

dilanjutkan oleh cermin-cermin prismatik pada skylight yang kemudian dipantulkan 

ke chandelier yang digantung pada atrium, hal ini membuat cahaya alami tersebar 

rata ke dalam ruangan. Dengan menggunakan strategi ini lebih dari 75% karyawan 

bekerja menggunakan cahaya alami dan dapat menghemat listrik sebesar 42 %. 

 
Gambar 2.73. Void 

Sumber: Penulis 



71 

 
LP3A | Malang Fashion Center | Yan Saniscara | 5112413043  

 
Gambar 2.74. Atrium 

Sumber: Penulis 
 

d. Johnson Wax Research Tower 

Bangunan Johnson Wax Research Tower merupakan salah satu bangunan 

pusat penelitian yang dirancang oleh seorang arsitek bernama Frank Lloyd 

Wrightdan ahli strukturbernama Wesley Peters dan Mendel Glickman yang 

berlokasi di 1525 Howe StreetAmerika Serikat.  

 
Gambar 2.75. Johnson Wax Research Tower 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
 

Biomimicry design 

Dalam bukunya Biomimicry: Innovation inspired by nature, Benyus (2002) 

menyatakan tiga faktor utama yang mendskripsikan bidang studi baru ini, Pertama, 

biomimikri mempelajari model-model alam dan mengimitasi atau mengambil 

inspirasi dari desain-desainnya untuk memproses permasalahan -permasalahan 

manusia. Kedua, biomimikri menggunakan standar ekologi untuk menilai 

kebenaran dari inovasi yang dibuat manusia. Dan ketiga, biomimikri menjadi cara 

baru dalam melihat dan menghargai alam. Biomimikri memperkenalkan sebuah 

era pada apa yang kita dapat ambil dari alam, namun apa yang kita dapat pelajari 

dari alam (Brookes& Poole, 2004). 
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Gambar 2.76. Ruang Parkir dengan Penerapan Biomimikri 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 

 
Gambar 2.77. Skylight pada Resepsionis 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 

Inovasi yang menjadi bagian dari elemen biophilic design dikembangkan 

Wright dalam Johnson Wax Research center adalah dengan menerapkan desain 

biomimetik pada sistem strukturnya, biomimetik adalah istilah yang digunakan 

untuk mendeskripsikan material, mekanisme dan sistem yang dibuat oleh manusia 

dengan meniru desain dan sistem yang terdapat di alam. Kolom-kolom struktur 

pada ruang kerja adalah deskripsi dari bahasa alam berupa hutan savana.  

 
Gambar 2.78. Ruang Kerja dengan Penerapan Biomimikri 

Sumber: E.O. Wilson, 1984 
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2.4. Studi Kasus 

2.4.1. Arva School of Fashion 

 Arva studio yang beralamatkan Golden Palace A-07, Jalan Mayjen Hr. 

Muhammad, Dukuh Pakis, Surabayaini didirikan pada tahun 1988 oleh ibu Aryani 

Widagdo, sebagai perwujudan keinginan dan aspirasinya untuk mendirikan sebuah 

lembaga tata busana di Surabaya, serta mengembangkan potensi sumber daya 

manusia di Surabaya secara khusus dan Indonesia bagian timur pada umumnya. 

Sekolah tersebut memiliki tujuan menjadikan sekolah tersebut “Goes Global” di bidang 

mode.  

 
Gambar 2.79. Arva School of Fashion 

Sumber: Penulis 
 

Arva School of Fashion adalah lembaga pendidikan yang menetapkan dirinya 

menjadi centre of excellence dalam pendidikan mode, dan dikenal serta diperhitungkan 

dalam tingkat nasional maupun internasional.”  

Arva School of Fashion memiliki pencapaian sebagai pusat keunggulan di kota 

Surabaya khususnya dalam bidang mode dari segi pendidikan dan berperan dalam 

pemberdayaan pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan dunia mode. 

Menyiapkan program pendidikan bermutu tinggi dalam rangka meningkatkan 

keterampilan lulusannya sehingga menjadi tenaga yang mandiri, cakap, mampu 

bersaing dan dinamis dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan di dunia 

mode. 

Bangunan Arva School Fashion merupakan sebuah ruko dengan 5 tingkatan 

lantai yang merupakan fasilitas bangunan milik dari Arva School Of Fashion sendiri 
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yang sedang dibangun dalam tahap renovasi dengan luas denah keseluruhan sekitar 

1. 850 m2. Pada lantai 1 terdapat lobby, galeri, café sebagai area yang akan ditempati 

pertama kali bagi pengunjung, untuk dapat melihat hasil karya siswa dan melihat-lihat 

di area pusat informasi tersebut. Terdapat kelas Short Course Kid pada lantai 1 

memudahkan orang tua dalam mengantar dan menjemput. Logistic Counter adalah 

tempat untuk siswa dapat membeli keperluan perlengkapan pembelajaran. Ruang 

locker sebagai ruang persiapan bagi karyawan. Pada lantai 2 terdapat kantor dan 

ruang kelas Pola & Jahit.  

 
Gambar 2.80. Lantai 1 dan 2 Arva School of Fashion 

Sumber: Penulis 

 

Lantai 3 terdapat Perpustakaan dan kelas-kelas desain. Pada lantai 4 terdapat 

fashion hall untuk peragaan busana dan ruang backstage beserta dengan studio 

fotografi. Tiap lantai terdapat toilet, akses tangga dan lift. Untuk mengantisipasi 

keadaan evakuasi darurat, diterapkan sebuah pintu darurat pada bagian belakang 

gedung di lantai 1 agar pengguna dapat melakukan evakuasi.  
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Gambar 2.81. Lantai 3 dan 4 Arva School of Fashion 

Sumber: Penulis 
 

Gedung Arva School of Fashion memiliki 5 lantai dengan fasilitas – fasilitas 

antara lain cafe, lounge, meeting room, reception & cashier, ruang tunggu, pantry, 

material store, design store, studio jahit, ruang pengajar, kelas desain, 

perpustakaan, mushola, studio foto, mess, dan area parkir. Fasilitas utama pada 

bangunan tersebut adalah kelas dan kantor sehingga mengutamakan jarak yang 

mudah dijangkau antar ruang. Untuk fasilitas penunjang seperti galeri, café, 

perpustakaan, dan fashion hall dibuat agar tidak perlu melewati fasilitas 

pembelajaran oleh pengunjung.  

 
Gambar 2.82. Program Ruang Arva School of Fashion 

Sumber: Penulis 
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Gedung berorientasi menghadap ke Barat sehingga perlu adanya untuk cara 

agar sinar matahari tidak langsung menyinari ruangan melalui jendela dari arah 

Barat. Pada fasad diterapkan awning pada setiap jendela untuk meredam cahaya 

yang menyinari langsung kea rah jendela. Terdapat penerapan tanaman agar 

terlihat sejuk dari sekitar bangunan. Penerapan identitas lembaga diwujudkan 

dengan pemberian warna merah dan putih sesuai dengan logo dari lembaga. 

Menggunakan alucubond agar dapat tahan lama menghadapi pergantian cuaca. 

Selain itu terdapat beberapa display mannequin pada lantai 1 sebagai window 

shopping main entrance.  

 
Gambar 2.83. Tampak Bangunan Arva School of Fashion 

Sumber: Penulis 

 
Pada area lobby terdapat beberapa kursi dan coffee table. Digunakan agar 

pengunjung dapat menunggu dengan bersantai dan melihat area galeri. 

Menggunakan kenaikan leveling lantai sehingga terdapat tangga untuk naik 

setelah masuk melewati pintu main entrance.  

 
Gambar 2.84. Galeri Arva School of Fashion 

Sumber: Penulis 
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Galeri menggunakan permainan ketinggian lantai dimana area pameran 

menggunakan panggung dengan material konstruksi aluminium hollow dengan 

lapisan pvc glossy. Untuk pengunjung berjalan menggunakan material karpet agar 

pengunjung betah melihat-lihat. Terdapat lantai parket yang dapat digunakan 

sebagai tempat duduk.  

Area café menjadi satu area dengan galeri agar kedua area tersebut dapat 

saling menunjang dalam segi komersial. Café terdapat banquette dan meja makan 

berupa loose furniture.  

 
Gambar 2.85. Kelas Pola Arva School of Fashion 

Sumber: Penulis 

 
Kelas pola & jahit menggunakan pencahayaan lampu TL yang digantung 

dengan ketinggian tertentu sehingga meja dapat tersinari dengan baik. Terdapat 

dummy yang menggunakan roda sehingga mudah untuk dipindah-pindah. Kursi 

yang digunakan adalah stool karena aktivitas pada ruangan tersebut cenderung 

padat sehingga butuh keleluasaan bagi pengguna dalam beraktivitas.  

 
Gambar 2.86. Kelas Jahit Arva School of Fashion 

Sumber: Penulis 
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Perpustakaan menggunakan material lantai parket dengan memiliki ketinggian 

lantai yang berbeda-beda. Pada perpustakaan pengunjung tidak diperkenankan 

untuk menggunakan alas kaki. Hal tersebut diterapkan agar pengguna di 

dalamnya dapat beraktivitas secara leluasa tanpa harus mengkhawatirkan lantai 

yang kotor. Terdapat tablet screen sebagai tempat untuk pengguna dapat mencari 

buku yang diinginkan secara self service.  

 
Gambar 2.87. Perpustakaan Arva School of Fashion 

Sumber: Penulis 

Pada ruang-ruang kelas terdapat ukuran yang berbeda-beda tiap ruangnya. 

Kelas dapat digunakan sesuai dengan jumlah kuantitas siswa yang akan 

menggunakannya. Meja kelas desain memiliki roda sehingga mudah untuk 

dipindah-pindah dan dapat dilipat guna menghemat space ketika dalam posisi 

penyimpanan. Dinding pada kelas desain terdapat dinding partisi yang dapat 

dilipat dan dibuka agar ruangan dapat menjadi semakin luas karena antar ruang 

kelas dapat terhubung menjadi kelas yang berukuran lebih besar. Bila semua 

dinding partisi dibuka maka ruang kelas-kelas tersebut akan berubah menjadi 

ruang seminar dengan kapasitas yang cukup besar.  
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Gambar 2.88. Ruang Kelas Arva School of Fashion 

Sumber: Penulis 

 
Fashion Hall adalah ruangan yang dipergunakan untuk aktivitas pembelajaran 

seperti akan kelas modelling, pengujian hasil karya siswa, lomba antar siswa dan 

digunakan untuk studi fotografi. Selain itu, ruangan tersebut dapat dipergunakan 

untuk kegiatan bersifat komersil seperti open house dan acara fashion show yang 

terbuka bagi umum. Terdapat runway catwalk yang mengikuti kolom sehingga 

model dapat berjalan mengitari kolom-kolom tersebut. Kolom ditengah ruang 

memiliki stilasi bentukan dari bunga mawar yang merekah dan berhubungan antar 

kolom sebagai estetika pada ruang. Terdapat layar LED sebagai tempat untuk 

streaming display dan graphic motion display.  

 
Gambar 2.89. Fashion Hall Arva School of Fashion 

Sumber: Penulis 
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2.4.2. Pearl Academy of Fashion 

Arsitek  : Morphogenesis 

Lokasi  : Jaipur, Rajasthan, India 

Tim Desain : Sonali Rastogi, Rudrajit Sabhaney, Anna Kristiana  

    Bergbom, Shruti Dimri, John Alok Decruz 

Struktur  : N M Roof Designers Ltd.  

Klien  : Pearl Academy of Fashion 

Area  : 11745. 0 m2 

Tahun Proyek : 2008 

Pearl Academy of Fashion, Jaipur adalah kampus yang berdasarkan 

disainnya dirancang untuk menciptakan habitat pasif yang responsif terhadap 

lingkungan. Lembaga ini menciptakan ruang interaktif bagi badan siswa yang 

sangat kreatif untuk bekerja di zona multifungsi yang menyatu di dalam ruangan 

dengan alam terbuka tanpa hambatan. Arsitektur radikal institut ini muncul dari 

perpaduan antara pengetahuan bank bangunan tradisional yang kaya dan 

arsitektur kontemporer yang mutakhir.  

 
Gambar 2.90. Eksterior Pearl Academy of Fashion 

Sumber: https://www.archdaily.com/40716/pearl-academy-of-fashion-morphogenesis 

Lembaga ini terletak di iklim khas, jenis kering di pinggiran Jaipur di kawasan 

industri Kukas tanpa jiwa, sekitar 20 kilometer dari kota berdinding yang terkenal. 

Ini menempati urutan ketiga di 10 besar institut perancang busana di India, dan 

disainnya diperlukan untuk mewakili keseriusan orientasi akademisnya melalui 

geometri formalnya. Mengingat sifat sebuah institusi, batasan anggaran pada 

proyek mengharuskan penggunaan solusi perancangan hemat biaya untuk tetap 

berada di dalam titik harga yang ditetapkan oleh klien namun dapat mencapai 

fungsi dan efek yang diinginkan. Iklim yang merugikan menjadikannya tantangan 

untuk mengendalikan iklim mikro dalam proyek sehingga menggabungkan 

berbagai metode pengendalian iklim pasif menjadi sebuah kebutuhan dan juga 

mengurangi ketergantungan pada tindakan pengendalian lingkungan mekanis 

yang kekurangan sumber daya.  

http://www.archdaily.com/office/morphogenesis
http://www.archdaily.com/search/projects/country/india
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Gambar 2.91. Siteplan Pearl Academy of Fashion 

Sumber: https://www.archdaily.com/40716/pearl-academy-of-fashion-morphogenesis 

Arsitektur akademi tersebut perlu disesuaikan dengan adaptasi modern 

elemen arsitektur tradisional Indo-Islam dan strategi pendinginan pasif yang lazim 

di iklim gurun pasir yang kering dan panas seperti di halaman terbuka, badan air, 

sumur langkah atau baoli dan jaia (layar batu berlubang). Semua elemen ini 

berasal dari penggunaan historis mereka, namun akan mewujudkan dirinya 

melalui bentuk awal dan menjadi bagian intrinsik dari kehidupan sehari-hari 

mahasiswa desain.  

Bangunan ini dilindungi dari lingkungan oleh kulit ganda yang berasal dari 

elemen bangunan tradisional yang disebut 'Jaali' yang lazim dalam arsitektur 

Rajasthani. Kulit ganda bertindak sebagai penyangga termal antara bangunan dan 

sekitarnya. Kepadatan kulit luar berlubang telah diturunkan dengan menggunakan 

analisis bayangan komputasi berdasarkan orientasi fasad. Kulit luarnya duduk 4 

kaki dari bangunan dan mengurangi panas langsung melalui fenestrations. 

Saluran tetes yang mengalir di sepanjang wajah dalam Jaali memungkinkan 

pendinginan evaporatif pasif turun, sehingga mengurangi suhu angin yang terjadi.  

 
Gambar 2.92. Interior Pearl Academy of Fashion 

Sumber: https://www.archdaily.com/40716/pearl-academy-of-fashion-morphogenesis 
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Skema ini bergantung pada pengadilan lapisan pelindung diri untuk 

mengendalikan suhu ruang internal dan membuka sumur yang melangkah 

sementara memungkinkan penerangan hari yang memadai di dalam studio dan 

ruang kelas. Seluruh bangunan dinaikkan di atas tanah dan sebuah gunting di 

bawah perut membentuk wastafel termal alami yang didinginkan oleh badan air 

melalui pendinginan evaporatif. Ini di bawah perut yang termal membelok di semua 

sisi berfungsi sebagai zona rekreasi pelajar dan pameran yang besar dan 

membentuk jangkar untuk keseluruhan proyek. Pada malam hari ketika suhu 

padang pasir turun di lantai ini, perlahan-lahan menghilangkan panas ke 

lingkungan yang membuat daerah ini tetap nyaman.  

Bahan yang digunakan untuk konstruksi adalah campuran batu lokal, baja, 

kaca, dan beton yang dipilih mengingat kebutuhan iklim daerah sambil tetap 

mempertahankan maksud desain yang progresif. Efisiensi energi menjadi 

perhatian utama dan lembaga ini 100% mandiri dalam hal daya tangkap dan 

pasokan air dan mendorong pemanenan air hujan dan daur ulang air limbah 

melalui penggunaan pabrik pengolahan limbah. Selain menjadi model yang sangat 

sukses untuk arsitektur pasif yang hemat biaya di daerah gurun, desain dan 

fasilitas kampus melengkapi ideologi Akademi Mode Mutiara-sebuah institusi 

perancang mutakhir dengan pendekatan berkelanjutan. Pearl Academy of Fashion 

adalah contoh dari arsitektur inklusif yang bermaksud mengakomodasi semua nilai 

warisan sambil memposisikannya dalam paradigma budaya dan arsitektur 

kontemporer.  

2.4.3. Toronto Fashion House 

Konsultan  : CORE Architects 

Lokasi  : 560 King St W, Toronto, ON M5V 1M3, Canada 

Arsitek  : Charles Gane 

Area  : 26. 291 m2 

Tahun Proyek : 2014 

Manufaktur : Dow Building Solutions, Henry Company, Owens  

   Corning, Roxul, Schindler, TremcoCollaboratorsFreed 

   Developments, Interior Design by Studio CK 

Toronto Fashion House adalah bangunan yang dabanguan dengan tujuan 

untuk menunjang kegiatan industri kreatif di sektor fashion. Proyek ini merupakan 

proyek kerjasama dari pengembang, arsitek, desainer interior dan komunitas 

fashion. Toronto Fashion House adalah bangunan yang fungsinya untuk komersial 

bisnis dan industri kreatif fashion.  

http://www.archdaily.com/office/core-architects
http://www.archdaily.com/search/projects/country/canada
http://www.archdaily.com/catalog/us/companies/217/dow-building-solutions
http://www.archdaily.com/catalog/us/companies/682/henry-company
http://www.archdaily.com/catalog/us/companies/56/owens-corning
http://www.archdaily.com/catalog/us/companies/56/owens-corning
http://www.archdaily.com/catalog/us/companies/663/roxul
http://www.archdaily.com/catalog/us/companies/622/schindler
http://www.archdaily.com/catalog/us/companies/680/tremco
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Gambar 2.93. Fasad Toronto Fashion House 

Sumber: https://www.archdaily.com/777117/fashion-house-core-architects 
 

Owner ingin memaksimalkan potensi di lokasi, dan menyediakan ruang yang 

berhubungan langsung dengan area luar ruangan sehingga cahaya matahari 

dapat masuk ke dalam ruangan. Interaksi dengan ruang luar juga diperkuat 

dengan adanya view dan pemandangan. Ruang komunitas dan tempat-tempat 

umum penting untuk pengembangan ini. Mencoba menghindari efek tertutup urban 

high-rise, tingkat jalanan menampilkan ruang publik. Perhatian pada konektivitas 

pejalan kaki, jalan umum melewati bangunan-bangunan ini di jalan, 

menghubungkan Morrison Street dengan bangunan warisan dan King Street. 

Mengingat penunjukan bangunan warisan, CORE bekerja dengan kota Toronto 

melalui persetujuan rencana dan proses perizinan situs untuk memastikan bahwa 

rancangan asli dan kebutuhan program klien terwujud.  

 
Gambar 2.94. Denah Toronto Fashion House 

Sumber: https://www.archdaily.com/777117/fashion-house-core-architects 
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Hambatan zonasi akan memastikan bahwa massa dan massa bangunan 

akan mengalami kemunduran dari Gedung Warisan dan tidak menembus bidang 

sudut 45 derajat, yang ditarik dari sisi berlawanan dari jalan depan (King Street 

West). Perayaan Fashion House, serangkaian volume offset dan susun, sangat 

ditentukan oleh izin zonasi yang ada yang diberikan di lokasi untuk area di 

belakang dan di samping Gedung Warisan Silver (saat ini Restoran Keg). 

Bangunan yang berkembang dari dua elemen panjang berbentuk batang setinggi 

90 derajat satu sama lain. Unsur podium dimaksudkan sebagai kotak kaca 

mengkilap dan kaca untuk bertindak berlawanan dengan bangunan bata warisan; 

entri kondominium ada di antara kedua jilid ini. CORE menyelesaikan ini dengan 

menempatkan bangunan yang bercirikan di tempat yang paling tidak berdampak 

pada lingkungan sekitar, bangunan warisan dan masih sesuai dengan undang-

undang zonasi, hasilnya adalah susun "blok bangunan" yang menciptakan teras 

atap besar di selatan- sudut timur situs di lantai 11, ideal untuk kolam eksterior.  

 
Gambar 2.95. Interior Toronto Fashion House 

Sumber: https://www.archdaily.com/777117/fashion-house-core-architects 
 

CORE menantang gagasan bahwa sebuah bangunan harus menggunakan 

pelat lantai yang khas dalam pola biasa, dan membuka kemungkinan 

menggunakan beberapa pelat lantai yang dapat dikompres, diimbangi, bergeser 

dan saling berlapis untuk mencapai bentuk yang lebih dinamis yang juga sesuai 

dengan situs.-peraturan khusus Tirai merah (putih di pedalaman) adalah referensi 

metafora ke distrik garmen Toronto dimana proyek ini berada. Perancang busana 

Toronto muda diberi tugas untuk menciptakan karya seni tanda tangan, di area 

lobi lift untuk setiap lantai di kondominium.  
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Ada 334 unit di Fashion House, mulai dari 464 sampai 1. 566 kaki persegi. 

Beberapa fitur dan finishing yang stylish mencakup langit-langit 9 'dan 10', dapur 

kontemporer yang dirancang oleh Eropa dengan peralatan stainless steel, langit-

langit dan kolom beton yang terbuka, papan atas batu, lantai kayu keras yang telah 

selesai dibangun, jendela dari lantai ke langit-langit atap infinity kolam Fashion 

House terletak di King West, yang dulunya adalah distrik garmen Toronto.  

Lingkungan ini telah terus menjadi gentrified oleh para profesional perkotaan 

muda, baik single maupun pasangan yang mencari gaya hidup yang dekat dengan 

kantor pusat dan hiburan di pusat kota mereka. Sebagai salah satu lingkungan 

dengan pertumbuhan tercepat di Toronto, King West telah dibandingkan dengan 

SoHo di New York. Gudang sekarang telah diubah menjadi kantor dan 

kondominium butik bergaya, sementara restoran kelas atas dengan nama seperti 

Crush, Blowfish dan Buca menempati kawasan sekitar. Sebuah blok selatan 

Wellington Street didominasi oleh banyak perusahaan periklanan dan media 

terkemuka di dunia dan kondominium bergaya loteng, dengan beberapa di kisaran 

jutaan dolar. Fashion House ini efektif karena telah menjadi tengara ikon di pusat 

kawasan mode Toronto. Ini menarik bagi demografi pembeli kondominium yang 

lebih muda, yang sangat tertarik dengan prinsip desain modernis, dan bagaimana 

fashion dan arsitektur bisa digabungkan dan menjadi lebih dari sekedar 

"kemasan".  
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BAB V 

KONSEP PERANCANGAN 

5.1. Konsep Dasar 

Malang Fashion Center bertujuan menghimpun berbagai aktifitas dan 

kegiatan di dunia fashion untuk dapat menciptakan sarana yang dapat mewadahi 

kebutuhan para fashion designer dapat berkumpul, berdiskusi dan mengenalkan 

rancangannya pada masyarakat luas. Dengan adanya sebuah sarana yang dapat 

mewadahi segala kegiatan tersebut, dapat mempermudah para fashion designer 

untuk dapat saling bertukar pikiran dan mempublikasikan hasil karyanya. Proses 

memperkenalkan hasil rancangan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, seperti mempublikasikan pada media–media tertentu, 

memamerkanya pada acara pameran yang hasil rancangannya dikenakan pada 

patung mannequin atau dengan cara menyelenggarakan kegiatan–kegiatan tertentu 

seperti acara fashion show.  

Dengan pendekatan arsitektur biophilic contextualism maka bertujuan untuk 

memfasilitasi interaksi timbal balik antara manusia dengan alam serta sistem 

kehidupan untukmeningkatkan kualitas hidup manusia fisiologis maupun psikologis. 

Menciptakan ruang ruang yang restoratif bagi fisik manusia, menyehatkan sistim 

syaraf dan menampilkan vitalitas kehidupan yang estetik. Karakter bangunan Fashion 

Center juga menghadirkan unsur–unsur lokal pada massa bangunan, orientasi 

bangunan, penataan lansekap maupun detail arsitektur sehingga bangunan Malang 

Fashion Center memiliki spirit of place yang kuat. 

Data Proyek 

Nama Proyek : Malang Fashion Center 

Lokasi : Jl. Soekarno Hatta, Kec. Lowokwaru, Kota Malang 

Luas : 16. 040 m2 (1. 6 Ha) 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 50 – 60% 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) = 0, 5 – 1, 8 

Tinggi Lantai Bangunan (TLB) = maksimal 20 Lantai 

Ketinggian yang akan direncanakan : 3 lantai 

Luas Lantai Perkiraan : 9.167 m2 
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5.2. Konsep Fungsional dan Spasial 

5.2.1. Lingkup Kegiatan 

Malang Fashion Center sebagai pusat kegiatan fashion skala regional 

Kota Malang dalam bidang perdangangan, jasa, dan pelatihan memiliki 

beberapa program utama, yaitu: 

a. Pusat pagelaran busana (fashion show) 

b. Pusat pelatihan dan kursus fashion 

c. Pusat pameran fashion  

d. Fashion Business Center 

e. Facility Provider 

5.2.2. Konsep Pelaku 

Pelaku kegiatan pada bangunan Fashion Center merupakan mereka yang 

secara langsung melakukan aktivitas dalam bangunan tersebut. Maka dari itu 

pelaku yang terdapat dalam bangunan Fashion Center dikelompokkan menjadi: 

d. Kelompok Pengelola 

Mengelola kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam Malang Fashion 

Center. Pelaku kegiatan dalam kelompok ini adalah:  

1. Pengelola administrasi serta kegiatan lain dalam pelayanan maupun 

operasionalisasi fashion center. 

2. Pengajar/pelatih dalam berbagai kegiatan pendidikan mode. 

3. Pengelola pusat informasi mode. 

4. Para pekerja teknisi bangunan (ME). 

5. Petugas servis (keamanan dan kebersihan).  

Adapun struktur organisasi pengelola sebagai berikut: 

 
Gambar 5.1. Struktur Organisasi Pengelola 

Sumber: Penulis 
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e. Kelompok Penyewa 

Yaitu pemakai yang menyewa ruang-ruang yang ada sebagai tempat 

usaha komersil, dengan kewajiban membayar uang sewa. Pelaku menyewa 

bangunan fashion center ini terdiri dari:  

1) Kegiatan pameran 

Pelaku yang terlibat dalam kegiatan pameran terdiri dari: 

a) Displayer untuk pameran tetap 

b) Displayer untuk pameran berkala 

c) Panitia penyelenggara 

2) Kegiatan fashion show 

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

a) Perancang mode dan asistennya 

b) Peraga mode (peragawan/peragawati) 

c) Koreografer (penata gerak) dan asistennya 

d) Penata rias dan asistennya 

e) Penata panggung dan asistennya 

f) Penata cahaya dan suara dan asistennya 

g) Panitia penyelenggara 

h) Pembawa acara 

3) Kegiatan seminar dan presentasi 

Pelaku yang terlibat dalam seminar atapun presentasi, terdiri dari: 

a) Pembicara 

b) Pembawa acara 

c) Moderator dan penulis 

d) Panitia penyelenggara 

4) Kegiatan butik dan retail 

Pelaku kegiatan pada suatu butik yaitu: 

a) Seorang perancang busana, yaitu orang yang merancang busana 

yang dihasilkannya dalam butik sekaligus sebagai pengelola dan 

penanggung jawab butik tersebut. 

b) Seorang asisten perancang busana, bertugas membantu kegiatan 

perancang. 

c) Lima orang karyawan, yaitu bagian keuangan, pemasaran dan 

informasi. 

Pelaku kegiatan pada suatu retail fashion yaitu: 

a) Seorang pengusaha yang mengelola dan bertanggung jawab penuh 

terhadap tokonya. 
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b) Dua orang karyawan (pramuniaga). 

Untuk Malang Fashion Center ini direncanakan terdapat 10 butik dan 10 

retail fashion dan perlengkapannya. 

5) Kegiatan pelatihan dan konsultasi perancang 

Pelaku yang terlibat di dalamnya yaitu: 

a) Perancang mode 

b) Asisten perancang 

c) Peraga mode 

Untuk Malang Fashion Center direncanakan terdapat 10 ruang untuk 

kegiatan ini yang dapat digunakan oleh perancang local maupun dari luar 

Malang. 

6) Kegiatan Foodcourt 

Pelaku pada kegiatan food court, yaitu: 

a) Enam orang pengelola 

b) Dua belas orang karyawan (pramuniaga, pramusaji, perlengkapan) 

7) 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. 

8) Kegiatan minibank 

Ruangan ini disewakan atau dijual kepada instansi yang terkait yaitu 

Bank.  

f. Kelompok Pengunjung 

Kelompok pengunjung adalah orang-orang yang datang berkunjung ke 

Graha Busana untuk tujuan tertentu, antara lain: 

1) Pengunjung dengan tujuan melihat-lihat. 

2) Pengunjung dengan tujuan mencari informasi. 

3) Pengunjung dengan tujuan mengikuti kegiatan pelatihan. 

4) Pengunjung dengan tujuan melihat peragaan busana dan pameran 

busana serta tata rias wajah, rambut dan tubuh. 

5) Pengunjung dengan tujuan membeli. 

6) Pengunjung dengan tujuan bisnis. 

7) Pengunjung dengan tujuan membutuhkan/memakai jasa ataupun 

pelayanan yang ada. 

Pengunjung dengan tujuan mengadakan kegiatan tertentu 

(penyelenggara) yang bekerja sama dengan pihak pengelola Malang 

Fashion Center serta peserta dari kegiatan tersebut. 
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5.2.3. Konsep Besaran Ruang 

a. Kelompok Kegiatan Umum 

Tabel 5.1. Perhitungan Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Umum 

Kebutuhan Ruang Kapasitas Luas Ruangan (m²) 

Entrance Hall 200 orang 320 m² 

Resepsionis 1 unit 10 m² 

ATM box 5 unit 1,5 m² 

Area Parkir pengunjung 

23 mobil 20 m² x 23 mobil = 360 m²  

136 motor 2,5 m² x 136 motor = 340 m² 

4 bus 36 m² x 4 bis = 144 m² 

Area Parkir penyewa dan 
pengelola 

36 mobil 20 m² x 36 mobil = 720 m² 

141 motor 2,5 m² x 141 motor = 353 m² 

Jumlah Total Besaran Ruang Kegiatan 
Umum 

2.219,5 m² 

Sumber: Penulis 
 

b. Kelompok Kegiatan Utama 

Tabel 5.2. Perhitungan Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Utama 

Kebutuhan Ruang Kapasitas 
Luas 

Ruangan (m²) 
Total (m²) 

a. Kegiatan Promosi 

Peragaan Busana 

Ruang Fashion Show 300 orang 378 m² 

1134 m² 

Ruang Auditorium 300 orang 378 m² 

Ruang peragaan busana / 
catwalk 

1 unit 100 m² 

Ruang ganti & rias 40 orang 70 m² 

Back stage 1 unit 60 m² 

Ruang istirahat 20 orang 36 m² 

R. operator 1 unit 48 m² 

Lavatory 1 unit 64 m² 

Pameran 

R. pemeran 200 orang 540 m² 

622 m² 

R persiapan materi 
pameran 

20 orang 32 m² 

R. panitia penyelenggara 20 orang 30 m² 

R. penyimpanan / gudang 1 unit 20 m² 

Workshop Perancangan 

R. display 150 orang 270 m² 

548 m² 
. konsultasi perancangan 10 perancang 34 m² 

Studio desain 10 ruang 144 m² 

R. simpan / gudang 1 ruang 100 m² 

b. Kegiatan Informasi 

Seminar dan Presentasi 

R. tunggu / lobby 50 orang 60 m² 

374 m² 

R. seminar 150 orang 216 m² 

Podium 1 unit 30 m² 

R. persiapan 10 orang 36 m² 

R. operator 1 unit 32 m² 

c. Kegiatan Pelatihan Fashion 

Hall 180 orang 252 m² 

1.860 m² 
R. Administrasi 5 orang 35 m² 

R. Pengajar 10 orang 58 m² 

R Rapat 12 orang 36 m² 
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R. Kelas desain mode 20 0rang, 2 kelas 80 m² 

Studio desain 20 0rang, 1 kelas 60 m² 

Studio jahit 10 0rang, 2 kelas 61 m² 

Studio pola 10 0rang, 2 kelas 96 m² 

R. Kelas pemasaran produk 
fashion 

20 orang, 1 kelas 40 m² 

R. Kelas manajement 
produk fasion 

20 orang, 1 kelas 40 m² 

R. Kelas modeling dan 
koreografi 

16 orang, 2 kelas 64 m² 

Studio modeling dan 
koreografi 

16 orang, 2 kelas 90 m² 

R. Kelas fotografi 20 orang, 2 kelas 80 m² 

Studio fotografi 20 orang, 2 kelas 90 m² 

Laboraturium fotografi 20 orang, 1 kelas 92 m² 

R. Praktek Membordir 10 orang, 2 kelas 61 m² 

Kantin 
20 orang, 1 buah 
kios makan, 3 unit 
kantin 

48 m² 

Perpustakaan 
100 orang, 10.000 
buku, 1.000 
majalah 

456 m² 

Musholla 1 buah 20 m² 

Lavatory 1 buah 40 m² 

Jumlah Total Besaran Ruang Kegiatan Utama 4.538 m² 

Sumber: Penulis 

 

c. Kelompok Kegiatan Penunjang 

Tabel 5.3. Perhitungan Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Penunjang 

Kebutuhan Ruang Kapasitas 
Luas Ruangan 

(m²) 
Total (m²) 

Food Court 

Area duduk 200 orang 288 m² 
318 m² 

Kios makanan 5 unit 30 m² 

Kantor Agen Model dan Studio Foto 

R. Tamu 10 orang 10 m² 

80 m² 
R. Kantor Agen Model 10 orang 15 m² 

R. Studio foto   40 m² 

R. Gelap   15 m² 

Retail Shop dan Butik 

R. Display 15 unit 600 m² 

655 m² 
R. Pas Pakaian 4 unit 6 m² 

Kasir 1 unit 9 m² 

Gudang 1 unit 40 m² 

Jumlah Total Besaran Ruang Kegiatan Penunjang 1.053 m² 

Sumber: Penulis 

 

d. Kelompok Kegiatan Pengelolaan 

Tabel 5.4. Perhitungan Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengelolan 

Kebutuhan Ruang Kapasitas 
Luas Ruangan 

(m²) 
Total (m²) 

R. Tamu 6 orang 20 m² 

499 m² R. Direktur 1 orang 45 m² 

R. Sekretaris Direktur 1 orang 20 m² 
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R. Wakil Direktur 1 orang 45 m² 

R. Sekretaris wakil 
direktur 

1 orang 20 m² 

R. Arsip 1 orang 20 m² 

R. Kepala Bagian 
HRD dan staff 

R. Pimpinan 1 
orang, R. staff 

5 orang 
40 m² 

R. Kepala Bagian 
Keuangan dan staff 

R. Pimpinan 1 
orang, R. staff 

5 orang 
40 m² 

R. Kepala Bagian 
Humas dan staff 

R. Pimpinan 1 
orang, R. staff 

5 orang 
40 m² 

R. Kepala Bagian 
Pemasaran dan Staff 

R. Pimpinan 1 
orang, R. staff 

5 orang 
40 m² 

R. Kepala Bagian 
Promosi dan Staff 

R. Pimpinan 1 
orang, R. staff 

5 orang 
40 m² 

R. fotokopi 2 unit 16 m² 

R. makan dan pantry 1 unit 45 m² 

Gudang 1 unit 12 m² 

Musholla 20 orang 36 m² 

Lavatory 4 buah, 2 unit 20 m² 

Jumlah Total Besaran Ruang Kegiatan Pengelolan 499 m² 

Sumber: Penulis 

 

e. Kelompok Kegiatan Service 

Tabel 5.5. Perhitungan Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Service 

Kebutuhan Ruang Kapasitas 
uas Ruangan 

(m²) 
Total (m²) 

Operasional 

R. bongkar muat 2 kendaraan 47 m² 

278 m² 

R. loading dock 1 unit 29 m² 

Gudang 7 unit 140 m² 

Lift orang 4 unit 24 m² 

Lift barang 2 unit 18 m² 

R. pegawai 1 unit 20 m² 

Ruang mekanikal Elektrikal 

R. genset 1 unit 65 m² 

290 m² 

R. AHU 1 unit 15 m² 

R. reservoir 1 unit 30 m² 

R. pompa 1 unit 35 m² 

R. chiller 1 unit 15 m² 

R. panel 1 unit 35 m² 

R. sampah 1 unit 35 m² 

Gudang 1 unit 35 m² 

R. maintenance 5 orang 25 m² 

Karyawan 

R. ganti & locker wanita 10 orang 45 m² 

145 m² 
R. ganti & locker pria 10 orang , 45 m² 

R. karyawan 30 orang 35 m² 

Lavatory 4 buah, 2 unit 20 m² 
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Peribadatan 

Musholla 30 orang 45 m² 

55 m² 
Tempat wudhu 

10 orang, 2 
unit 

10 m² 

Keamanan 

Pos jaga 2 orang, 4 unit 25 m² 

90 m² R. kemanan 2 orang, 3 unit 45 m² 

R. CCTV 2 orang 20 m² 

Jumlah Total Besaran Ruang Kegiatan Service 858 m² 

Sumber: Penulis 

 

Jumlah total keseluruhan program ruang dari Malang Malang Fashion 

Center yaitu: 

Tabel 5.6. Total Besaran Ruang 

Kelompok Kegiatan Luas (m²) 

Kelompok ruang kegiatan umum 2.219 m² 

Kelompok ruang kegiatan utama 4.538 m² 

Kelompok ruang kegiatan penunjang 1.053 m² 

Kelompok ruang kegiatan pengelolaan 499 m² 

Kelompok ruang kegiatan service 858 m² 

Total Luas Ruang Malang Fashion Center 9.167 m² 

Sumber: Penulis 
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5.2.4. Konsep Organisasi Ruang 

 
Gambar 5.1. Konsep Organisasi Ruang 

Sumber: Penulis 

 

5.3. Konsep Perancangan  

5.3.1. Konsep Perancangan Tapak 

Site terletak di Jl. Soekarno-Hatta, Kota Malang, yang termasuk dalam 

kawasan bagian wilayah kota Malang utara yaitu Kecamatan Lowokwaru 

dengan peruntukan sebagai kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, 

perkantoran, kawasan budaya, industri kecil/menengah, fasilitas umum, ruang 

terbuka hijau. 
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Gambar 5.2. Site Perencanaan 

Sumber: Google Earth, 2019 

 

Kondisi eksisting Site: 

a. Luas lahan: 1.6 Ha dengan lebar jalan 30 meter dengan dipisahkan median 

jalan selebar 3 meter. 

b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB): 60%, dengan Koefisien Lantai Bangunan 

(KLB): 1, 8. 

c. Pencapaian ke lokasi Site sangat strategis karena Site berada jalan kolektor 

sekunder (Jl. Soekarno–Hatta) yang merupakan jalan provinsi. Pencapaian 

dari terminal Arjosari melalui Jl. R. Intan–Jl. A. Yani–Jl. Borobudur–Jl. 

Soekarno–Hatta. 

d. Kondisi Site landai dan tidak berkontur. 

e. Jumlah vegetasi dalam  site sangat minim, akan tetapi jumlah vegetasi 

eksisting sekitar Site cukup bagus dengan pohon yang cukup besar. 

f. Intensitas pencahayaan dan angin yang berhembus melalui Site tergolong 

baik karena tidak terhalang bangunan sekitar Site yang realtif rendah. 

g. Jaringan infrastruktur dan utilitas berupa yang tersedia di lingkungan sekitar 

Site adalah jaringan listrik, saluran drainase dengan kondisi yang baik, 

telekomunikasi, dan pedestrian. 

h. Batas Site 

Utara : Perumahan warga 

Timur : Perumahan warga 

Selatan : Ruko-ruko 

Barat : Politeknik Negeri Malang 
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1) Sirkulasi dalam Tapak 

Pola sirkulasi yang diterapkan pada rancangan fashion center ini 

memadukan pola liniear, jaringan, dan spiral. Hal ini agar setiap sisi kawasan dapat 

dijangkau oleh pengunjung dan memberikan kemudahan dalam pengelolaan 

kawasan. Serta penggunaan ramp yang mengelilingi seluruh masa. Hal ini 

bertujuan untuk mengiring pengunjung mendatangi setiap retail-retail di dalamnya. 

Di samping itu ramp juga berfungsi untuk mengakomodir pengunjung yang 

menggunakan kursi roda atau yang membawa kereta bayi.  

2) Pencapaian dalam Tapak  

Pencapaian ke tapak dibuat dengan jalur satu arah. Untuk posisi main 

entrance di letakkan dan di arahkan pada area sirkulasi lalu lintas jalan Soekarno- 

Hatta, sehingga memudahkan masuknya kendaraan dan pejalan kaki yang akan 

memasuki area tapak fashion center. Sedangkan untuk jalur keluar berada di Jalan 

Bunga Andong. Pembeda jalur ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan 

lalu lintas yang terdapat di jalan Soekarno Hatta. Dimana jalan tersebut merupakan 

jalan utama kota Malang. Untuk posisi main entrance ini terbagi menjadi empat 

jalur, yaitu: 

1. Jalur kendaraan pengunjung pribadi Jalur ini diperuntukkan hanya untuk 

kendaraan pribadi yang langsung ditujukan kepada area parkir di dalam 

tapak dan jalur keluar di jalan Bunga Andong 

2. Jalur kendaraan pengunjung umum (taksi). Jalur ini diperuntukkan untuk 

kendaraan umum yang hanya menurunkan penumpang dan langsung 

menuju ke jalur keluar yang berada di jalan Soerkarno- Hatta. 

3. Jalur kendaraan pengelola Jalur ini diperuntukkan untuk kendaraan 

pengelola dan karyawan yang langsung ditujukan kepada area parkir khusus 

pengelola dan karyawan di dalam tapak dan jalur keluar di jalan Bunga 

Andong  

4. Jalur pengunjung pejalan kaki Jalur ini berada disisi jalan yang berupa 

pedestrian 

3) Konsep Zonasi Tapak 

c. Aksesibilitas 

Dari analisis diatas maka aksesibilitas terhadap site memperhatikan 

pertimbangan sebagai berikut: 

1. Kemudahan akses dari jalan soekarno-hatta menuju site yang dapat 

diakses oleh pengguna Malang Fashion Center baik yang membawa 

kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan umum dan jalan kaki. 
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2. Jalan soekarno-hatta memiliki lebar jalan yang cukup untuk dilewati 

segala jenis kendaraan dan memiliki trotoar dikedua sisi jalan sehingga 

mampu menjaga keamanan pejalan kaki. Atas pertimbangan tersebut 

diatas, Jalan Soekarno-Hatta menjadi main entrance. 

3. Memerlukan area drop off untuk akses pengunjung masuk ke dalam. 

4. Pada area yang memiliki aksesibilitas sangat tinggi digunakan untuk 

kegiatan utama seperti parkir dan plaza, aksesibilitas cukup tinggi 

digunakan untuk kegiatan utama dan penunjang, untuk aksesibilitas 

sedang untuk kegiatan pengelola, dan untuk aksesibilitas rendah untuk 

kegiatan servis. 

 
Gambar 5.3. Zonasi Aksesibilitas 

Sumber: Penulis 
 

d. Kebisingan 

Kebisingan berasal dari kegiatan yang berasal dari luar site, baik 

berasal dari sirkulasi kendaraan, maupun kegiatan service yang terjadi 

pada bangunan lain. Pada site kebisingan berasal sirkulasi kendaraan Jl. 

Soekarn-Hatta di dan Jl. Bunga Andong. 

 
Gambar 5.4. Zonasi Kebisingan 

Sumber: Penulis 
 

Untuk merespon kebisingan yang berasal dari arah utara sirkulasi Jl. 

Soekarno-Hatta yaitu dengan barrier beupa lahan yang dikosongkan untuk 

publik space. Sedangkan kebisingan yang berasal dari arah barat sudah 
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cukup teredam dengan barrier pohon eksisting. Respon zoning kegiatan 

terhadap kebisingan yaitu meletakan massa berdasarkan kebutuhan akan 

tinggi rendahnya tingkat kebisingan. Untuk zona kegiatan yang 

membutuhkan ketenangan (kegiatan utama) maka diletakkan menjauhi 

kebisingan. 

e. View 

Pada sisi timur dan selatan site viewnya dirasa kurang baik karena 

merupakan permukiman penduduk dan gang kecil. sedangkan view yang 

cukup baik adalah view ke arah utara, barat laut dan barat yaitu 

menghadap jalan raya setiabudi dan cipaganti serta pertokoan dan 

permukiman penduduk. Respon zoning terhadap view dari dalam site yaitu 

meletakan massa bangunan yang membutuhkan view ke arah luar yang 

bersifat dinamis yaitu zoning kegiatan utama, penunjang, dan pengelola..  

 
Gambar 5.5. Zonasi View 

Sumber: Penulis 
 

View ke dalam site dinilai berdasarkan raut pemandangan yang dapat 

di akses ke dalam site. view dapat dilihat karena jalan/ akses 

pemandangan ke dalam view mudah dicapai oleh penglihatan. view ke 

dalam site yang paling baik adalah view dari sisi barat daya, barat dan barat 

laut. hal ini dikarenakan dari arah tersebut merupakan jalan raya sehingga 

dapat mengakses pemandangan ke dalam site dengan mudah. Respon 

zoning terhadap view ke dalam site yeitu dengan menentukan peletakan 

massa bangunan yang membutuhkan view dari luarske dalam zite. Zoning 

kegiatan massa yang paling membutuhkan view dari luar yaitu kegiatan 

utama, kegiatan penunjang, dan kegiatan pengelola. 

f. Klimatologi 

Pemanfaatan cahaya matahari yaitu pada pagi dan siang hari. Respon 

bangunan terhadap cahaya matahari pagi yaitu dengan memperluas 

bidang transparan bangunan atau dengan meningkatkan jumlah bukaan 
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bangunan. barrier berupa vegetasi dapat digunakan untuk mengurangi 

intensitas cahaya matahari ketika sore hari. Selain itu dapat untung 

mengurangi cahaya matahari pada sore hari dapat menggunakan material 

yang berfungsi sebagai filter pada bangunan yang akan dirancang. 

Dalam merespon sinar matahari kelompok kegiatan yang paling 

membutuhkan cahaya alami adalah kegiatan penunjang, hal ini 

berdasarkan pertimbangan jadwal dan jenis kegiatan yang sedang 

berlangsung. Respon terhadap sinar matahari sore yang bersifat lebih 

panas maka digunakan barrier dalam site ini menggunakan pohon 

eksisting. Selain sebagai penyejuk, pohon dapat bermanfaat untuk shading 

terhadap bangunan. 

 
Gambar 5.6. Zonasi Klimatologi 

Sumber: Penulis 
 

Respon bangunan terhadap angin yaitu dengan meletakkan ruang-

ruang yang membutuhan penghawaan alami yang optimal pada bagian 

selatan bangunan. Barrier berupa vegetasi dapat digunakan pada 

bangunan untuk menghalangi sirkulasi udara yang tidak segar masuk ke 

dalam bangunan. merespon angin dapat dilakukan dengan penataan 

massa bangunan supaya memungkinkan terjadinya aliran sirkulasi angina 

didalam bangunan. Respon zoning kegiatan terhadap arah angina dalam 

site yang akan dirancang dengan membuat alur angin dari sumber angin 

dengan penataan zoning kegiatan.  

g. Zoning Akhir  

Berikut ini adalah kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk membantu 

dalam pertimbangan penzoningan akhir pada tapak terpilih, yaitu:  

1. Kemudahan akses seluruh pengguna 

2. Setiap fungsi kegiatan memiliki kebutuhan terhadap nilai ekspose, 

kebutuhan merespon klimatologi serta tingkat privasi. 

3. Kriteria yang digunakan berdasarkan zoning pada analisis diatas.  



197 

 
LP3A | Malang Fashion Center | Yan Saniscara | 5112413043  

Dalam proses zonifikasi ini, zona dikelompokkan berdasarkan fungsi 

kegiatannya, yaitu: 

1. Kegiatan Umum 

Merupakan area umum dan berhubungan dengan lingkungan luar. 

Zona ini menjadi area pertama yang dikunjungi sehingga pencapaian 

harus terlihat jelas dan dekat dengan main entrance di Jl. Dr. 

Seokarno-Hatta 

2. Kegiatan Utama 

Kegiatan Utama merupakan kegiatan yang dapat menghubungkan 

kegiatan seluruh pengguna Malang Fashion Center yang didalamnya 

akan diselenggarakan fashion show, diskusi karya fashion, dan 

pameran. Kegiatan bersifat publik yaitu untuk umum, sedangkan area 

backstage merupakan area yang bersifat private. Zona ini juga 

merupakan tempat berlangsungnya kegiatan edukasi, perputakaan, 

seminar dan diskusi/sharing infomasi. Seluruh kegiatan bersifat publik. 

3. Kegiatan Penunjang 

Merupakan zona yang berisi kegiatan marketing (jual-beli) produk 

fashion industri lokal. Jenis kegiatan diantaranya kegiatan expo bazaar 

fashion dan kegiatan retail. Seluruh kegiatan tersebut bersifat publik. 

Selain itu kegiatan pada zona ini merupakan zona publik yang bersifat 

hiburan sehingga memungkinkan pengunjung untuk dapat berkegiatan 

secara bebas, berupa cafe, open space, dan retail shop. Zona ini harus 

diletakkan pada tempat yang mudah diakses dan strategis. 

4. Kegiatan Pengelola 

Zona ini merupakan zona yang bersifat privat dan semi privat. Hal 

itu dikarenakan meskipun para pengelola bisa ditemui oleh 

pengunjung, namun keberadaannya harus tetap dipisahkan dari zona 

publik. Para pengelola bertugas mengelola seluruh aspek yang 

berhubungan dengan kegiatan pameran, informasi, pemeliharaan 

bangunan, pengawasan, dan sebagainya.  

5. Kegiatan Servis 

Merupakan zona yang berisi kegiatan yang bersifat pelayanan yang 

mendukung kegiatan utama. Contoh kegiatan tersebut adalah 

mechanical electrical, sehingga peletakkan zona ini berada dibagian 

paling belakang atau tidak terlihat karena bukan merupakan kegiatan 

yang perlu diekspos. 
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Gambar 5.7. Zonasi Akhir 

Sumber: Penulis 

 
4) Tata Massa 

Adapun pertimbangan dalam menentukan massa bangunan, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

e. Penempatan massa bangunan sesuai KDB yang tertera pada RTRW Kota 

Malang No. 4 tahun 2011, yakni maksiman 60%. 

f. Penempatan massa bangunan berdasarkan fungsi-fungsi kegiatan. 

g. Penempatan massa menyesuaikan dengan zonasi akhir tapak bedasarkan 

pertimbangan dari analisa aksesibilitas, kebisingan, view, dan klimatologi. 
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Gambar 5.8. Tata Massa Zonasi 

Sumber: Penulis 
 

Dari kriteria-kriteria tersebut, maka didapat skema tatanan massa bangunan 

pada gambar di atas. Zona kegiatan utama merupakan titik awal dari 

keseluruhan area. Oleh karena itu, penempatan main entrance (in and out) 

diletakkan pada area ini. Zona kegiatan penunjang menempati area ramai 

dan menjadi point of interest dari keseluruhan fungsi. Zona kegiatan utama 

menempati sisi timur tapak terkait respon terhadap klimatologi. Zona ini juga 

menjadi pusat/core kegiatan sehingga diletakan ditengah massa yang 

menghubungkan zona kegiatan penunjang dan pengelola. Sedangkan zona 

kegiatan service berada di sisi ujung bangunan. 

5) Tata Hijau 

Fungsi vegetasi adalah sebagai tempat peneduh, pembatas tapak, sinar 

matahari, pelindung angin, filter polusi, kebisingan, dijadikan sebagai pemisah 

kegiatan, alat pengundang pengunjung, pertegas sirkulasi pergerakan dari 

kendaraan dan pejalan kaki. Perletakan vegetasi pada tapak bedasarkan orientasi 

matahari dari barat ke timur tapak dan bedasar 

Elemen-elemen tata hijau : 

a. Open space sebagai area penerima pengunjung dan pemberian jarak 

pandang dari jalan raya ke bangunan sekaligus untuk area parkir 

pengunjung. 

b. Sculpture sebagai point of interest pada open space dan sebagai pelengkap 

visual bangunan. 

c. Tidak menutup semua permukaan tanah dengan beton, tetapi sebagian 

dengan paving block untuk jalur pejalan kaki ataupun rumput untuk taman. 

d. Elemen lampu jalan untuk penerangan malam hari.kan orientasi angin dari 

barat ke timur. 
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5.3.2. Konsep Perancangan Arsitektur 

a. Gubahan Massa 

Bentuk atraktif yang digunakan dalam rancangan Malang Fashion 

Center adalah bentuk geometris yang ditata melalui penataan layout dan 

olah ketinggian lantai. Elemen penyusun bentuk dan ruang bangunan diolah 

melalui material, warna, tekstur dan pola. Ekspresi bentuk yang 

mengungkapkan kesan inovatif, konektifitas, dan branding marketing.  

Zona kegiatan utama berada pada di tengah massa bangunan. zona 

kegiatan utama merupakan zona dimana seluruh pengguna dapat 

melakukan kegiatan bertema fashion dalam zona yang sama. Dengan kata 

lain zona utama merupakan zona muara kegiatan fashion stakeholder di kota 

Malang. Kegiatan yang berlangsung dalam zona ini adalah kegiatan fashion 

show/forum dan pameran karya. 
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Gambar 5.9. Gubahan Massa 

Sumber: Penulis 
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Respon bentuk terhadap pencahayaan alami / respon terhadap 

matahari yaitu: Sisi barat massa bangunan sekaligus sebagai respon view 

bangunan menghadap jalan cipaganti yaitu dengan mengaplikasikan fasade 

rooster sebagai secondary skin. Dengan ini, cahaya alami dapat memasuki 

ruang sekaligus menghasilkan efek shading sehingga panas dapat tersaring 

dan memberikan kesan peneduh. Pada bagian sisi timur, vegetasi eksisting 

di kombinasikan dengan penataan landscape berfungsi sebagai terhadap 

cahaya matahari. Penataan landscape luar dan dalam bangunan dapat 

memberikan efek teduh dalam bangunan. Mengaplikasikan reflection pond 

membantu menurunkan temperature ruang sehingga ruang dalam maupun 

ruang luar bangunan menjadi sejuk. Mengaplikasikan atap green roof. 

 
Gambar 5.10. Respon Massa terhadap Matahari 

Sumber: Penulis 

 
Respon bentuk terhadap angin yaitu dengan penataan massa 

bangunan sehingga memungkinkan pergerakan angin memasuki ruang 

bangunan. Selain itu courtyard sebagai ryang terbuka pada tapak diletakan 

di tengah massa sehagai ruang terbuka sekaligus sebagai wadah kegiatan 

interaksi dan rekreasi. Penataan landscape antar massa bangunan 

membuat kesan teduh pada ruang, 

Respon Bentuk terhadap kebisingan yaitu pada tahap awal peletakan 

massa bangunan; dengan membuat jarak dari sumber bising yakni dari 

bagian utara dan bagian timur. 

b. Fasade Bangunan 

Penampilan bangunan Malang Fashion Center yang direncanakan 

akan menggunakan penampilan bangunan dengan arsitektur Biophilic 

Contextualism dimana menggabungkan konsep arsitektur berinteraksi 

dengan alam dan pencerminan aspek kontekstualitas budaya, seperti yang 

terdapat di kota Malang ini. Selain itu, fasade bangunan perlu memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 
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1. Tampilan yang atraktif untuk menunjukkan kesan dinamis. 

2. Tampilan yang mengundang ke dalam bangunan dan memiliki kesan 

yang ramah. 

3. Tampilan yang dapat mengekspresikan karakter fashion 

4. Tampilan yang dapat mengekspresikan Kota Malang sebagai Kota 

Kreatif 

Untuk finishing material dapat menggunakan cat dan beberapa bagian 

dinding bangunan dapat menggunakan beton ekspos dengan finishing 

dengan penggunaan coating berwarna clear atau doft. Untuk finishing baja, 

dapat menggunakan lapisan galvalum mengandung unsur alumunium dan 

zinc sehingga baja yang memiliki siklus hidup hingga ratusan tahun. 

Sedangkan untuk finishing kayu dapat menggunakan vernis dan anti rayap 

agar kayu tahan lama. 

Pemilihan warna yang mencerminkan kebutuhan masyarakat modern 

yang bersifat kekotaan. Pengguna yang merupakan masyarakat umum 

khususnya masyarakat yang memiliki minat terhadap perkembangan fashion 

yang memiliki karakter tersendiri, sehingga pemilihan warna dasar pada 

bangunan yang dirancang lebih mengarah pada tone simpel, aktif, dinamis 

dan kontemporer Konsep penerapan warnanya ialah warna-warna warna 

material coating natural dan warna mokromatik seperti warna putih, abu-abu, 

dan hitam sebagai tone warna dasa dalam bangunan. Warna-warna ini 

dikombinasikan dengan warna-warna cerah seperti oranye, biru, kuning 

lemon, ungu, dan sebagainya namun dalam porsi dan intensitas yang lebih 

sedikit sebagai elemen visual yang atraktif. Adapun tone warna yang muncul 

dari material tetap dipertahankan sebagai penguat elemen arsitektural. 

c. Interior 

Adapun kriteria-kriteria pada perumusan elemen-elemen interior ruang yang 

digunakan pada Malang Fashion Center diantaranya adalah sebagai berikut: 

c. Memberikan nilai estetika pada interior bangunan. 

d. Memberikan perbedaan dimensi skala antar ruang. 

Plafon 

Desain plafon dapat dikombinasikan dengan pencahayaan buatan, 

membentuk suatu pola sirkulasi tertentu dalam bangunan. Material plafon 

yang digunakan bervariasi, dapat menggunakan kayu ataupun metal. 

Namun dibeberapa ruang terdapat ruang yang tidak menggunakan plafon, 

hal itu dikarenakan agar memberi kesan luas. 
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Gambar 5.11. Plafon Metal 

Sumber: http://www.archdaily.com/619073/john-m-harper-branch-library-and-tork-
family-ymca-teeple-architects 

 
Dinding 

Dinding didesain untuk memberi kesan aktraktif dan ekspresif agar 

menciptakan suasana ruang yang nyaman dan menarik bagi penggunanya. 

Dinding pada bangunan Malang Fashion Center disini nantinya dapat 

berfungsi sebagai media interaksi dengan mengaplikasikan bukaan-bukaan 

ataupun elemen yang transparan. Dinding juga berfungsi sebagai pamer 

pada gallery fashion. Penggunaan dinding batu bata/ hebel yang diplester 

dan difinishing dengan warna dasar (putih, abu-abu dan hitam) berfungsi 

sebagai basic ruang sehingga aktivitas maupun karya fahion dapat 

ditonjolkan. Adapun beton ekspos dapat digunakan sebagai ekspresi 

komtemporer pada bangunan. 

 
Gambar 5.12. Dinding Ekspos 

Sumber: http://www.archdaily.com/623851/hattiloo-theatre-archimania 
 

Lantai 

Lantai yang digunakan dapat menunjang sirkulasi dan kenyamanan 

penggunanya. Penggunaan warna-warna netral dengan beberapa aksen 

yang dapat memberikan kenyamanan pengguna. Penggunaan material 

beton cor dapat menjadi salah satu alternatif solusinya. Memiliki warna abu-
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abu, sehingga perawatan yang dilakukan cukup minim untuk dilakukan 

karena tidak cukup terlihat apabila terkena kotoran kecil dari alas kaki 

komuter. Namun dibeberapa ruang juga tidak memungkiri penggunaan lantai 

dengan menggunakan keramik. Lantai disusun dengan menggunakan pola-

pola geometris sehingga dapat mengekspresikan kesan yang atraktif baik di 

dalam bangungan maupun diluar bangunan. 

 
Gambar 5.13. Lantai Keramik 

Sumber: http://www.archdaily.com/619099/clareview-community-recreation-entre-
teeple-architects 

 

5.3.3. Konsep Perancangan Struktur 

a. Sistem Modul 

Konsep sistem modul Fashion Center yaitu: 

Modul Horizontal 

Sistem Modul Horizontal pada bangunan Fashion Center berupa Grid 

dan modul yang mengikuti eksplorasi bentuk dengan pendekatan Arsitektur 

Biophilic Contextualism.  

Modul Vertikal 

Sistem modul vertikal pada bangunan Fashion Center berupa: 

1) Jarak lantai ke lantai yang digunakan pada bangunan Fashion Center 

adalah 4 m dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas. Akan tetapi 

pada ruang–ruang khusus yang membutuhkan skala ruang besar jarak 

lantai ke lantai lebih dari 4 meter. 

2) Jarak lantai ke plafond adalah 3 m, dan ruang–ruang yang 

membutuhkan skala ruang besar jarak lantai ke plafond lebih dari 3 

meter. 

3) Rencana bangunan lebih dari 1 lantai. 

b. Sistem Struktur 

Sistem struktur yang digunakan pada bangunan Techopark yaitu 

sebagai berikut: 
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1) Sub Structure 

Sistem struktur bagian bawah pada bangunan Fashion Center 

menggunakan struktur pondasi bore pile sebagai pondasi utama, karena 

bangunan lebih dari 1 lantai dan memerlukan pondasi yang mampu 

mendukung beban bangunan baik beban hidup maupun beban mati. 

Selain itu, kelebihan dari pondsi bore pile tidak menimbulkan getaran 

dan suara yang dapat mengganggu lingkungan sekitar karena Site 

terletak pada kawasan padat bangunan. 

 
Gambar 5.14. Pondasi Bore Pile 

Sumber: https://www.junttan.com/piling-specialist/aplicaciones-de-pilotaje/ 

 

2)  Super Structure 

Pada super struktur, sistem struktur yang digunakan pada 

bangunan Fashion Center yaitu sebagai berikut: 

1. Struktur kolom 

Sistem struktur kolom bangunan pada bangunan Fashion Center 

menggunakan struktur kolom beton bertulang. 

2. Struktur dinding 

Pada dinding, dibagi menjadi 2 jenis struktur yang digunakan, yaitu: 

a) Dinding struktur menggunakan dinding shear wall. 

b) Dinding non struktur menggunakan bata ringan dan gypsum 

board sebagai dinding partisi. 

3. Struktur lantai 

Sistem struktur lantai pada bangunan Fashion Center 

menggunakan 2 jenis struktur, yaitu: 

a) Struktur balok dan plat lantai 

b) Struktur lantai grid/plat waffle, 
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Gambar 5.15. Struktur Balok dan plat lantai, Struktur Waffle 
Sumber: https://www.studyblue.com/notes/hh/waffle-slab/1837809932121304 

 
3) Upper Structure 

Sedangkan struktur atas/upper structure bangunan Fashion Center 

menggunakan jenis struktur atap beton bertulang dengan pertimbangan 

bahwa jenis struktur tersebut memilihi kelebihan sebagai berikut: 

a) Permukaannya yang datar dapat digunakan sebagai ruang. 

b) Lebih tahan terhadap api. 

c) Dapat difungsikan sebagai atap hijau/roof garden. 

 

Material 

Adapun kriteria-kritera pada terhadap penggunaan material, finishing, dan 

warna bangunan dalam perancangan Malang Fashion Center diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

1) Material yang memiliki nilai durability yang tinggI 

2) Material yang memilki ketahanan terhadap iklim Indonesia khususnya Malang 

3) Menggunakan finishing yang dapat memperkuat ketahanan material dan aman  

4) Penggunaan warna basic supaya objek fashion terekspose dalam bangunan 

5) Menggunakan material yang konstruktif berupa kaca, baja, kayu, dinding beton 

atau batu bata. Penggunaan material yang merupakan material modern 

mengekspresikan bangunan kontemporer yang memiliki style. 

Material dominan yang akan digunakan pada Malang Fashion Center 

diantaranya: 
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1) Beton  

 
Gambar 5.16. Beton Ekspos 

Sumber: http://www.archdaily.com/597278/5x17-daecheong-dong-small-house-jmy- 
architects 

a. Kelebihan: 

Kuat dan tahan beban tekan serta dapat dijadikan sebagai struktur 

penyangga.  

b. Kekurangan:  

Berat apabila digunakan untuk massa dengan bentang yang besar. 

2) Kaca  

 
Gambar 5.17. Kaca 

Sumber: http://www.archdaily.com/597278/5x17-daecheong-dong-small-house-jmy- 
architects 

a. Kelebihan: 

Terkesan ringan, transparan yang dapat diartikan ramah dan terbuka, 

modern.  

b. Kekurangan: 

Memerlukan perawatan yang lebih banyak dari material lain apabila 

dihubungkan dengan penampilan bangunan, serta tidak dapat digunakan 

sebagai tumpuan utama bangunan. 

3) Kayu  

 
Gambar 5.18. Kayu 

Sumber: http://www.archdaily.com/780224/the-forum-studio804 
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a. Kelebihan:  

Elemen menyiratkan kehangatan, terkesan elegan tetapi tidak asing, serta 

memiliki kesan natural. 

b. Kekurangan:  

Membutuhkan perawatan khusus, apabila menghendaki bentuk yang rumit 

lebih sulit untuk direalisasikan.  

4) Baja 

 
Gambar 5.19. Baja 

Sumber: http://www.archdaily.com/619099/clareview-community-recreation-centre-teeple- 
architects 

c. Kelebihan :  

Fleksibel, kuat menahan beban tarik, serta ringan.  

d. Kekurangan : Rawan terhadap api serta mahal.  

5) Batu Bata dan hebel 

 
Gambar 5.20. Bata dan Hebel 

Sumber: http://www.archdaily.com/487338/paul-h-cocker-architecture-gallery-gow- 
hastings-architects 

a. Kelebihan : 

Mudah membentuk bidang, tahan panas, fleksibel 

b. Kekurangan : 

Sulit membuat pasangan bata rapi karena ukuran yang beragam 
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6) Polycarbonate 

 
Gambar 5.21. Polycarbonate 

Sumber: http://www.archdaily.com/438204/gusswerk-extension-lp-architektur 
 

Polycarbonate Cellular material yang dapat memberikan solusi pencahayaan 

dan pemanfaatan konsumsi energi. Manfaat material polycarbonate yang fleksibel 

dan hijau lebih baik dari segi kualitas dan fungsi untuk dinding, jendela, skylight 

dan interior. Polycarbonate diaplikasikan dengan menggunakan framing aluminium 

sehingga dapat membentuk bentuk ruang yang fleksibel. Berdasarkan analisa 

material diatas, maka Malang Fashion Center yang dirancang menggunakan 

elemen kombinasi antara kaca, kayu, beton, baja, batu bata dan polycarbonate 

sebagai material bangunan. Pemilihan tersebut didasari dengan alasan beton 

dapat memperkuat struktur bangunan, kaca dapat menambah efek ringan 

bangunan sehingga terkesan mengundang dan terbuka, baja digunakan sebagai 

bagian penguat struktur seperti atap bangunan, kayu digunakan sebagai ornamen 

dalam bangunan sedangkan batu bata yag diplester sebagai elemen dasar dinding 

bangunan. 

 

5.3.4. Konsep Perancangan Utilitas 

a. Sistem pencahayaan 

1. Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami yang digunakan adalah cahaya daylight yang 

dimasukan melalui bukaan-bukaan lebar pada fasad bangunan yang 

dilengkapi dengan sun shading agar sinar matahari yang berlebih tidak 

masuk kedalam ruang. Bukaan–bukaan tersebut berasal dari curtain wall, 

jendela lebar, dan skylight. 

2. Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan pada ruang–ruang yang membutuhkannya 

pada siang hari menggunakan lampu LED dengan sistem sensor cahaya, 

dimana sensor akan mendeteksi cahaya yang masuk ke dalam ruang. 

Apabila cahaya yang masuk kedalam ruang cukup terang maka lampu 



211 

 
LP3A | Malang Fashion Center | Yan Saniscara | 5112413043  

akan meredup dan apabila cahaya alami yang masuk ke dalam ruang tidak 

cukup terang maka lampu akan otomatis semakin terang, sehingga dengan 

sistem ini akan menghemat energi listrik dalam penggunaan lampu pada 

siang hari. 

 
Gambar 5.22. Sistem Lampu Otomatis 

Sumber: Penulis 
 

Keterangan: 

1) Light Dependent Resistor (LDR), berfungsi sebagai sensor cahaya. 

2) Analog to Digital Converter (ADC), berfungsi agar sinyal input dapat 

diolah oleh microcontroller. 

3) Microcontroller, berisi program aplikasi yang berfungsi 

untukmengendalikan kinerja keseluruhan sistem. 

4) Digital to Analog Converter (DAC), berfungsi agar sinyal output dari 

microcontroller dapat dimengerti oleh sistem aktuator. 

b. Sistem Penghawaan 

1. Penghawaan alami 

Penghawaan alami pada bangunan Malang Fashion Center 

menggunakan bukaan atau membuat celah–celah yang dapat dilalui udara 

maupun void sehingga ruang–ruang publik yang tidak membutuhkan 

penghawaan buatan mendapat suplai udara alami yang masuk melalui 

celah–celah tersebut. 

2. Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan pada ruang–ruang yang membutuhkan suhu 

ruang tertentu seperti kantor, studio, dll menggunakan AC VRV inverter 

yang merupakan jenis AC split dengan satu AC outdoor dan bisa digunakan 

untuk lebih dari satu indoor AC serta dapat mengatur jadawal dan 

temperatur yang dibutuhkan secara terkomputerisasi. Untuk distribusi 

udara dari AC outdoor dengan sistem ini menggunakan AC cassette yang 

dihubungkan dengan pipa dengan sistem ducting untuk proses pertukaran 

udara. 
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Gambar 5.23. Skema diagram AC VRV Inverter 

Sumber: http://www.grihon.com/how-vrv-air-conditioning-system-works/ 

 

c. Sistem Pemadam Kebakaran 

Sistem pemadam kebakaran pada bangunan Fashion Center 

menggunakan heat and smoke detector + fire alarm sebagai alat pendeteksi 

awal terhadap bahaya kebakaran. Kemudian, alat untuk memadamkan api yaitu 

menggunakan sprinkle, hydrant box, hydrant pillar, dan fire extinguisher. 

 
Gambar 5.24. Skema Sistem Pemadam Kebakaran 

Sumber: http://bestananda.blogspot.co.id/2015/02/sistem-hidran.html 
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d. Sistem Transportasi Vertikal 

a. Tangga  

Pada bangunan fashion center ini penggunaan tangga digunakan 

sebagai penghubung antar lantai maupun mezanin. Pilihan material tangga 

yang sesuai dengan pendekatan arsitektur self enclosed modernity adalah 

beton ekspos atau besi. Dengan perletakan menepi di dinding dan bentuk 

yang biasanya melengkung atau lurus berupa lorong. 

  

 
Sumber: http://kwc.org/photos/tadao-

ando/water-temple-shingonshu-honpukuji/ 

 
Sumber: http://kwc.org/photos/2009/05/hyogo-

prefectural-museum-of-ar-28 

 

 
Sumber: http://kontemporer2013.blogspot.co.id/2013/11/syarat-syarat-perencanaan-

tangga-rumah.html 
 

Gambar 5.25. Tangga Lorong, Tangga Spiral, Standar Tangga 

b. Ramp 

Ramp merupakan alat transportasi vertikal seperti tangga yang 

lebih universal karena dapat diakses siapapun termasuk penyandang 

disabilitas. Sudutkemiringan ramp adalah 10o (standar 15o) dengan 

panjang tidak lebihdari 9 meter. Lebar ramp minimal 95 cm tanpa tepi 

pengaman, bila dengan tepi pengaman lebarnya 120 cm. 



214 

 
LP3A | Malang Fashion Center | Yan Saniscara | 5112413043  

 
Gambar 5.26. Standar Kemiringan Ramp 

Sumber: http://jurnalarsitek.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-ramp-standar-
pembuatan 

 

c. Eskalator 

Eskalator merupakan transportasi vertikal untuk mengangkut orang 

yang terdiri dari tangga yang dapat bergerak keatas dan kebawah dengan 

mengikuti jalur atau rail yang digerakkan dengan motor. 

 

Gambar 5.27. Eskalator 
Sumber: http://odishasuntimes.com/the-day-an-escalator-ate-my-pants/ 

d. Lift 

Untuk efisiensi waktu dan tenaga dalam perpindahan manusia atau 

barang dari lantai ke lantai, maka perlu alat transportasi lift. Mengingat 

bangunan creative hub yang direncanakan memiliki integrasi ruang yang 

cukup kompleks antara kegiatan yang berbeda tetapi bisa saling 

berhubungan. Transportasi lift ada 2 jenis yaitu untuk penumpang, dengan 

kapasitas tertentu, serta untuk barang dengan kapasitas tertentu. Agar 

sesuai dengan pendekatan biophilic maka jenis lift penumpang yang 

digunakan adalah lift transparan, menggunakan material kaca tempered 

dan rangka besi. 
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Gambar 5.28. Lift transparan 

Sumber: http://www.foxelevators.com/mrl-elevator.html 

 
e. Sistem Jaringan Listrik 

Sumber utama listik untuk bangunan Fashion Center ini berasal dari 

PLN. Sedangkan Genset (Generator Set) dan solar panel merupakan sumber 

tenaga listrik sekunder yang dapat bekerja secara otomatis bila aliran listrik 

utama padam atau putus. Selain itu sumber listrik juga menggunakan solar 

cellsebagai energi alternatif yang ramah lingkungan dan efisiensi energi. 

 
Gambar 5.29. Sistem Jaringan Listrik 

Sumber: Penulis 

 
f. Sistem Jaringan Air Bersih 

Jaringan air bersih yang digunakan pada bangunan Fashion Center 

adalah down feed (sistem gravitasi), yaitu pendistribusian air yang dilakukan 

melalui pipa yang berasal dari ground tank dan ditampung di roof tank sebelum 

didistribusikan ke ruang–ruang yang membutuhkan. 

 
Gambar 5.30. Sistem Jaringan Air Bersih 

Sumber: Penulis 
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Sumber air cadangan juga didapatkan dari sistem panen air hujan 

(rainwater harvesting). 

g. Sistem Jaringan Air Kotor 

Pembuangan limbah sisa dari kegiatan dalam bangunan Fashion Center 

dibagi menjadi 3, yaitu: 

a. Limbah cair yang berasal dari kamar mandi dialirkan menuju water 

treatment agar dapat dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman dan 

keperluan lain selain untuk konsumsi. Kemudian limbah padat dari kamar 

mandi dialirkan meuju septictank. 

b. Limbah cair yang dihasilkan dari dapur yang mengandung lemak 

ditampung terlebih dahulu ke dalam bak pemisah lemak sebelum dialirkan 

ke riol kota. 

c. Air hujan dialirkan menuju sumur resapan dan riol kota. 

 

 
Gambar 5.31. Sistem Jaringan Air Kotor 

Sumber: Penulis 

 

h. Sistem Komunikasi 

Sistem komunikasi dalam bangunan menggunakan: 

a. Telepon, untuk penggunaan komunikasi dengan pihak luar dan komunikasi 

dalam antar pengelola bangunan. 

b. Faksimil, digunakan sebagai alternatif apabila sistem komunikasi utama 

terjadi gangguan. 
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c. Internet dan LAN, untuk penghubung antar komputer pengelola dan 

fasilitas bagi pengguna bangunan Fashion Center lainnya. 

 
Gambar 5.32. Pola Jaringan Komunikasi 

Sumber: Penulis 

 

i. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan pada bangunan Fashion Center menggunakan CCTV 

yang terpasang di beberapa titik tertentu di kawasan Malang Fashion Center 

dan dipantau melalui ruang kemanan/security dan ruang kontrol. 

 
Gambar 5.34. Sistem Keamanaan dengan CCTV 

Sumber: http://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/cctv-network-example 

 

j. Sistem MATV 

Metode MATV yang digunakan yaitu switched-star-signal yang 

didistribusikan melalui trunk cable dari headend ke sejumlah local senter. 

 
Gambar 5.35. Sistem MATV 

Sumber: Penulis 
 

k. Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang diterapkan dalam perencanaan 

danperancangan Malang Fashion Center ini adalah sistem faraday yang 

difungsikan untukmelindungi atap bangunan yang cukup luas. 
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