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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Judul 

Pusat Mode Busana di Surakarta 

sebagai Wadah Kegiatan Promosi, Informasi dan Pendidikan Mode 

 

1.2. Pengertian Judul 

Pusat  : tempat yang letaknya di bagian tengah1. 

Mode : ragam (cara, bentuk) yang terbaru pada suatu waktu tertentu 

(tentang pakaian, potongan rambut, corak hiasan dan 

sebagainya)2. 

Busana  : pakaian, baju3.  

Surakarta : Kota di Jawa Tengah dan berada pada wilayah aliran Sungai 

Bengawan Solo. Kota ini merupakan kota besar nomor 2 di Jawa 

Tengah setelah Semarang yang berjarak ± 100 kilometer ke arah 

Tenggara.4

Promosi : perkenalan (dalam rangka memajukan usaha dagang dan 

sebagainya).5

Informasi : penerangan; pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu6. 

Pendidikan  : proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang/kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik7. 

 

                                                 
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, 2005. Pusat Bahas. Departemen Pendidikan 

Nasional. PN Balai Pustaka. 
2  Ibid 
3  Ibid 
4  Ibid 
5  Ibid 
6  Ibid 
7 Ibid 
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Sehingga judul di atas memiliki pengertian yaitu tempat yang memiliki fungsi 

untuk menampung dan mempertemukan berbagai kalangan yang bergerak di 

bidang mode dan mampu melayani kebutuhan masyarakat akan segala sesuatu 

yang berkaitan busana beserta perlengkapannya, yang meliputi fasilitas akan 

kegiatan promosi, informasi dan pendidikan mode beserta fasilitas penunjang dan 

pelengkapnya yang memiliki lingkup pelayanan skala regional Surakarta dan 

sekitarnya. 

 

1.3. Latar Belakang 

1.3.1. Umum 

a. Busana Dapat Memberi Jati Diri atau Imej  Seseorang 

Busana dapat mencerminkan kepribadian pemakainya. Oleh karena itu, 

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

seseorang, busana dapat pula dipakai sebagai alat untuk menunjukkan eksistensi 

seseorang secara sosial ekonomi. 

  Penampilan seseorang dapat memberi pengaruh atau menunjukkan jati 

diri seseorang. Dengan berpenampilan yang baik dan sesuai dapat memberikan 

estetika seseorang. Sedangkan seseorang yang berpenampilan sesuka hatinya, 

dapat memberi kesan yang kurang baik. Seorang pengamat, Sean Cusack 

mengamati pentingnya berbusana bagi seseorang yang dalam memberikan 

penilaian dan menentukan perilaku orang tidak lepas dari sisi pria dan wanita.8

  Pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa penampilan sangatlah penting 

bagi  kaum wanita maupun pria. Karena dengan penampilan itulah, seseorang bisa 

mengekspresikan dirinya sendiri. Untuk itu, busana dapat menunjang penampilan 

seseorang, dimanapun orang tersebut berada. 

 

                                                 
8 http://www.ernasbridal.com/tips_trik.php.2007 
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Gambar 1.1. 

Busana Dapat Memberi Imej Seseorang 
Sumber : http://www.kapanlagi.com/a/0000002334.html, 10 Februari, 2007 

 

b. Industri Busana Nasional Merupakan Komoditi Potensial untuk 

Dikembangkan 

Dalam industri pakaian yang sudah memasuki tahap pakaian sebagai 

mode (fashion) seperti negara-negara maju, dan dalam setahun ditawarkan dua 

kali informasi mode terbaru, masyarakat seakan diharuskan mengetahui informasi 

serta dorongan untuk terus berbelanja busana agar selalu mengikuti mode.  

  Mode adalah industri yang sangat ketat persaingannya, sehingga para 

produsen menyebarkan berbagai informasi untuk menarik konsumen sebanyak-

banyaknya.  Bila hingga pertengahan abad ini mode masih ditekankan dari atas 

yaitu oleh para perancang melalui sekelompok elite kaum kaya, bangsawan atau 

selebritis, namun pada saat sekarang ini masyarakatlah yang menentukan. 

Industri tekstil (bahan pakaian) Indonesia sebagai pendukung industri 

mode merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Posisi Indonesia sebagai 

Negara pengekspor tekstil ke-14 terbesar di dunia dengan nilai 7,3 milyar dollar 

AS dari total pasar dunia yang sebesar 250 milyar dollar AS.9  

Melihat perkembangan industri tekstil di atas, Indonesia dapat berharan 

karena kebutuhan akan mode relative tetap meningkat walaupun Indonesia dilanda 

                                                 
9 http:www.kompas.com. Semua Bermula dari Serat. Minggu, 3 Mei 1998. 
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krisis ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pergelaran dan peragaan 

busana, media massa yang memberi tempat khusus untuk memperoleh 

perkembangan mode, banyaknya penyelenggara berbagai sekolah dan khursus 

mode, toko serba ada yang menjual berbagai jenis pakaian jadi, serta berbagai 

hotel berbintang yang menyelenggarakan acara yang berkaitan dengan mode. 

 

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

Pemasaran Produk Mode 

Secara periodik, Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia 

(APPMI) memberi pengarahan, khususnya tentang dunia mode yang sedang 

berkembang dewasa ini. Termasuk cara pemasaran produk keluar daerah/negeri. 

Melalui peragaan busana/fashion show di Hongkong, APPMI mengenalkan dan 

menjual produknya ke pembeli dari luar negeri. Fashion show diadakan setiap 

bulan Mei di Mall Kelapa Gading Jakarta. Hal ini juga dimaksudkan sebagai 

upaya mendorong perancang dari daerah untuk mendapatkan pembeli.10

Dapat dikatakan bahwa dalam sebuah pusat mode, kegiatan utama 

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

pengamat mode, buyers (istilah di bidang mode untuk para utusan perusahaan 

eceran yang bertugas untuk membeli), dan para pencinta mode yang akan 

menerima informasi mengenai rancangan terbaru desainer yang bersangkutan. 

Biasanya peragaan ini didahului dengan acara makan-makan dan diakhiri dengan 

transaksi (jual beli), produk-produk yang diperagakan 

                                                 
10 Suara Merdeka. Unjuk Kebolehan Perancang Daerah. Minggu, 10 Juni 2007 
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Gambar 1.2. 

Peragaan Busana 
Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/feature/Tren/2004/0706/tren01.html, 2003 

 
d. Perancang Daerah  Memerlukan Kesempatan untuk Mengembangkan Potensi 

Orang sering beranggapan bahwa perancang daerah kurang berpotensi 

dalam merancang busana. Pada kenyataannya, perancang daerah mempunyai 

potensi yang tak kalah bagus dengan perancang-perancang di Ibukota Jakarta., 

Karya perancang daerah terbukti tidak hanya dikonsumsi di daerah masing-

masing, namun dipasarkan pula ke kota-kota besar Indonesia. Ada diantaranya 

telah mengekspor ke mancanegara. Salah satunya adalah Ali Kharisma, perancang 

busana dari Bali.11 APPMI sangat mengerti akan potensi desainer yang bermukim 

di kota-kota Jakarta. Wadah ini seolah menjadi jembatan, para desainer untuk 

lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki, demikian juga desainer-desainer asal 

Surakarta. 

Dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengangkat eksistensi 

perancang daerah diperlukan suatu wadah yang tidak semata-mata berfungsi 

sebagai tempat penjualan busana, melainkan dapat digunakan sebagai kegiatan 

pendukung. Kegiatan tersebut dapat dikemas dalam berbagai kegiatan informasi 

dan promosi seperti peragaan busana. Maka Pusat Mode Busana di Surakarta 

diperlukan sebagai tempat untuk mengembangkan potensi perancang daerah 

                                                 
11 Ibid 
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Surakarta untuk lebih mengukuhkan dan mengembangkan kreativitasnya di dunia 

mode local maupun nasional bahkan internasional. 

 

e. Tenaga Profesional dalam Dunia Mode Sangat diperlukan, Sehingga 

Pengadaan Pendidikan di Bidang Fashion Perlu diadakan 

Tujuan utama adanya pendidikan mode adalah membantu program 

pemerintah dan memperbaiki kursus-kursus yang ada serta dapat 

mempertanggungjawabkan hasilnya.12

Dengan adanya alasan itulah sekolah mode diperlukan oleh dunia mode. 

Sekolah mode dianggap sebagai jembatan yang dapat menghubungkan desiner. 

Dengan kata lain sekolah mode diharapkan dapat melahirkan desainer yang 

menguasai segala aspek, baik desain maupun industri. Peluang-peluang seperti itu 

juga dilihat oleh lembaga tinggi dalam negeri. Bila selama ini sekolah mode hanya 

diselenggarakan dalam bentuk kursus atau setingkat akademi, maka dalam waktu 

satu-dua tahun ke depan, maka perguruan-perguruan tinggi di Indonesia juga 

menjajaki kemungkinan membuka jurusan mode.13

Tujuan pendidikan mode adalah mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang 

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

mode, seorang wiraswastawan, dan bila berbakat dapat menjadi seorang desainer, 

konsultan mode, stylist, editor mode dari suatu penerbitan, seorang peninjau hasil 

industri pakaian jadi, buyer dari perusahaan garmen (pakaian jadi) dan lain-lain. 

Dengan kata lain, menghasilkan orang-orang yang memiliki disiplin ilmu dan 

dapat mandiri, serta dapat menularkan ilmunya tersebut di tengah masyarakat 

luas. 

 

f. Perlunya Keberadaan Suatu Pusat Dokumentasi dan Informasi Mode 

Keberadaan suatu pusat informasi mode diharapkan akan mampu 

menjembatani kebutuhan para pelaku mode Indonesia yang butuh akan 
                                                 
12 Poppy Dharsono, www.kompas.com, Di Balik Ayun Langkah Seorang Model.  Senin, 28 Juli 

2003 
13 http://www.kompas.com/Bersiap Menghadapi Datangnya Pesaing/Minggu, 17Januari 1999 
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pengenalan dan pengetahuan terhadap informasi mode baik nasional maupun 

internasional dengan industri tekstil garmen. Selain itu, suatu pusat informasi 

mode hendaknya dilengkapi dengan menyediakan informasi mulai dari tekstil 

tradisonal hingga tekstil yang dibuat dengan teknologi baru yang ada di Indonesia. 

 

g. Kebutuhan Akan Keberadaan Wadah yang Mampu Menampung Berbagai 

Kegiatan Para Pelaku di Dunia Fashion 

Melihat fenomena-fenomena di atas, maka tuntutan akan keberadaan 

sebuah pusat informasi, promosi, dan pendidikan serta jasa konsultasi akan mode 

dan busana yang sekaligus menjadi suatu tempat “one stop shopping” bagi 

pemasaran segala kebutuhan mode dan busana masyarakat menjadi suatu yang 

mutlak. 

Kekurangan-kekurangan yang saling berkaitan dari kegiatan di bidang 

promosi, informasi, pendidikan, serta konsultasi mode yang ada dan sudah 

berjalan pada saat ini membutuhkan berbagai perbaikan dan koordinasi secara 

menyeluruh. Mengingat kondisi antar kegiatan tersebut saling mendukung arah 

satu sama lainnya, maka timbulnya gagasan untuk mengkoordinasikannya 

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

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

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

pada umumnya.  

 

1.3.2. Khusus 

a. Potensi Surakarta sebagai Lokasi Pusat Mode dan Busana 

Kota Surakarta merupakan pusat pembangunan propinsi Jawa Tengah 

sebagai sub pusat pembangunan yang perkembangannya sejajar dengan kota 

Semarang ataupun kota-kota besar lainnya di pulau Jawa. Saat ini penduduk kota 

Surakarta lebih dari 1.050.000 jiwa.14 Dengan penduduk sebesar itu, berarti 

perkembangan kota Surakarta sudah menyamai kota-kota besar dan sedang 

                                                 
14 Dian Maharani. Graha Mode Busana di Surakarta. Universitas Sebelas Maret. 
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berkembang menuju kota metropolitan. Sebagaimana kota yang mapan di 

Indonesia, kota Surakarta sudah mempunyai fungsi sebagai kota perdagangan, 

industri, pendidikan, pariwisata dan pemerintahan. 

Kota Surakarta mempunyai potensi yang besar untuk mengembangkan 

produk mode. Industri tekstil dan sandang yang ada di Surakarta sudah cukup 

banyak dan di tunjang dengan adanya industri batik yang terkenal baik di dalam 

maupun luar negeri. Potensi yang besar tersebut harus ditunjang dengan fasilitas 

yang memadai, yang bisa memajukan industri busana dan mode di Surakarta. 

Seperti kota-kota besar di Indonesia, kebutuhan fashion di Kota 

Surakarta ini juga mengalami kemajuan. Gaya hidup masyarakatnya sudah hampir 

menyerupai kota metropolitan. Mode atau fashion sudah menjadi kebutuhan 

pokok mereka terutama golongan ekonomi kuat. Mereka tidak hanya sekedar 

membeli pakaian tetapi juga mulai mengikuti tren pakaian saat ini. Hal ini telihat 

dari ramainya pusat perbelanjaan yang memasarkan produk fashion. 

Batik identik dengan pakaian tradisional atau pakaian resmi. Oleh karena 

itu, peminat pakaian batik lebih banyak orang dewasa. Namun pada saat sekarang 

ini, batik sedang menjadi tren di dunia mode baik di Surakarta maupun di kota-

kota besar lainnya. Para remaja pada saat sekarang ini sangat antusias dengan 

keberadaan batik sebagai salah satu perkembangan mode di Indonesia terutama di 

Surakarta. Minat untuk selalu mengikuti mode atau tren sangatlah besar bagi 

masyarakat kota Surakarta terutama bagi para wanita. Mereka rela meluangkan 

waktu berjam-jam hanya untuk terlihat menarik penampilannya. 

 
Gambar 1.3. 

Motif Batik Solo 
Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/feature/Tren/2004/0706/tren01.html
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b. Potensi Fasilitas Mode Busana di Surakarta 

Kota Surakarta mempunyai potensi yang besar untuk mengembangkan 

produk mode. Industri tekstil dan sandang yang ada di Surakarta sudah cukup 

banyak dan ditunjang dengan adanya industri batik yang terkenal di dalam 

maupun di luar negeri. Di Surakarta terdapat pusat-pusat perbelanjaan busana 

dengan tema yang berbeda-beda dan pengelompokkan jenis pusat belanja, yaitu 

pusat perbelanjaan berupa shopping center, pusat perbelanjaan berupa rumah 

mode, dan pusat perbelanjaan berupa butik. 

Berdasarkan survey lapangan, maka berikut ini dijelaskan beberapa 

bangunan-bangunan komersial yang mewadahi kegiatan busana, seperti : 

1.) Shopping Center 

 

1 4 

2

1 

2 

3

4

5

3 U 

5 

Jl. Slamet Riyadi 

= Solo Grand Mall 

= Matahari Singosaren 

= Pasar Klewer 

= Pusat Grosir Solo 

=  Beteng Trede 
Center 

Gambar 1.4. 

Peta Lokasi Shopping Center di Surakarta 
Sumber : Penulis, 2009 
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Tabel 1.1. 

Daftar Shopping Center di Surakarta 
No. Shopping Center Nama Butik 

yang ada dalam 

Shopping  Center 

Fungsi Lokasi 

  

 

 

 

 

 

- Matahari  

- Metta 

- Iwan Fashion 

- Tiara 

- Willy 

- Number 61 

- Benhill 

- pusat perbelanjaan 

- toko pakaian 

- toko pakaian 

- toko pakaian wanita 

- toko pakaian wanita 

- toko pakaian 

- took pakaian 

 

 

 

-  Jl. Slamet 

Riyadi 

 

 
 

  

 

- Matahari 

 

 

- pusat perbelanjaan 

 

 

-  Jl. Gatot 

Subroto 

   

- Lantai 1 

 

 

- Lantai 2 

 

- Kios  batik 

 

- Kios pakaian 

 

 

-Jl. Coyudan 
3 

2 

1 

   

- Ayu 

- Yessa 

- Jakarta Fashion 

 

 

- toko pakaian 

- toko pakaian 

- toko pakaian 

 

 

 

 

- Jl. Mayor 

Sunaryo 

   

- Diana 

- Arnida 

- Batik Halus 

- Kencana Ungu 

 

- toko pakaian 

- toko pakaian 

- toko pakaian 

- toko pakaian batik 

 

 

- Jl. Mayor 

Sunaryo 

4 

5 

Sumber : Dokumentasi pribadi, penulis, 2009 
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2.) Rumah Mode 
 

 
Gambar 1.5. 

U 

3

1
2 

1 2 = Bil Qis = Agus 

Keterangan : 

= House of Danar Hadi 3

Jl. Slamet Riyadi 

Peta Lokasi Rumah Mode di Surakarta 
Sumber : Penulis, 2009 
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Tabel 1.2. 

Daftar Rumah Mode di Surakarta 

 
No. Rumah Mode Nama Rumah 

Mode 

Fungsi Lokasi 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Bil Qis 

 

 

- rumah  

mode 

 

 

 

- Jl. Perintis 

Kemerdekaan  

  

 

 

 

 

 

 

- Agus 

 

 

- rumah 

mode 

 

 

 

-  Jl. Samanhudi 

  -  House of  Danar 

Hadi 

- rumah 

mode 

koleksi 

Batik 

Danar 

Hadi 

 

 

- Jl. Slamet Riyadi 

1 

3 

2 

 

Sumber : Penulis, 2009 
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3.) Butik 

 

 

U 

1 

5

3 

4

2 

6

7

1 
5

3
4

2

6

7

8 

8

= A Zherine 

= Al-Fath 

= Tip Top 

= Busana Jawi 

= Duta Mode 

= Danar Hadi 

= Kilat 

Jl. Slamet Riyadi 

      = Ratu Batik Sala  

Gambar 1.6. 

Peta Lokasi Butik di Surakarta 
Sumber : Penulis, 2009 
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Tabel 1.3. 

Daftar Butik Surakarta 

 
No. Butik Nama Butik Fungsi Lokasi 

   

 

- A Zherine 

 

 

- Grosir 

dan 

eceran 

pakaian 

 

 

 

-  Jl. Samanhudi 

  

 

 

 

 

 

 

- Al-Fath 

 

 

- toko 

pakaian 

 

 

 

-  Jl. Slamet 

Riyadi 

   

 

- Tip Top 

 

 

- toko 

pakaian 

 

 

- Jl. Gatot Subroto 

   

 

- Toko Busana 

Jawi 

 

 

- toko 

pakaian 

jawa 

 

 

- Jl. Gatot Subroto 

   

 

- Duta Mode 

 

 

- toko 

pakaian 

 

 

- Jl. Gatot Subroto  
5 

1 

3 

4 

2 

Sumber : Penulis, 2009 
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Tabel 1.3. 

Daftar Butik Surakarta 

 
No. Butik Nama Butik Fungsi Lokasi 

   

 

- Danar Hadi 

 

 

- toko 

pakaian batik 

 

 

- Jl. Gatot Subroto 

   

 

- Kilat 

 

 

- toko 

pakaian dan 

perlengkapan 

muslim 

 

 

- Jl. Coyudan 

   

 

- Ratu Batik Sala 

 

 

- toko 

pakaian batik 

 

 

- Jl. Coyudan 

7 

8 

6 

Sumber : Penulis, 2009 
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4.) Pusat Perbelanjaan di Surakarta  

 

 

U 

1 
5

3
4

2

6

7

8 

3

1
2 

1 4 

2

3 

5 

Gambar 1.7. 

Peta Lokasi Pusat Perbelanjaan di Surakarta 
Sumber : Penulis, 2009 

 

Butik-butik tersebut kebanyakan terletak di dekat sentra penjualan kain batik yaitu 

Pasar Klewer. Mereka menjual pakaian jadi dengan berbagai model dan tema 

tersendiri serta penataannya masing-masing. 

Para perancang mode di Surakarta sebenarnya sudah mempunyai potensi 

yang besar untuk bisa tampil. Kualitas rancangan-rancangan busana dari para 

perancang ini sudah bias dibilang berkelas. Tetapi jumlah perancang di Surakarta 

ini masih sangat terbatas dan tidak didukung fasilitas yang ada dan promosi. 

Perancang busana di Surakarta seperti Solo Bagio, Djoko Raharjo, Djoko 

Widianto, Tuti, merupakan perancang senior. Selain itu, juga ada perancang muda 

yaitu Endi Eriasta, Alan, Eko, Hendrik dan Rori. Mereka merancang busana di 

studionya sendiri yang kebanyakan menyatu dengan rumah mereka. Sebagian ada 

yang memiliki butik dan sebagian lagi hanya menyediakan ruang pamer di 

rumahnya. 
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Dari fasilitas dibidang mode seperti pusat perbelanjaan atau butik yang 

ada di Surakarta, belum ada yang menyediakan busana serta perlengkapannya 

secara lengkap dengan pernak-perniknya. Untuk kalangan atas yang memiliki 

selera tinggi terhadap perlengkapan busana seperti accesoris dan milineris, merasa 

kurang terpenuhi kebutuhannya di Surakarta sehingga mereka membelinya di 

Jakarta atau kota besar lainnya. 

Sarana pendidikan yang mengkhususkan di bidang mode busana 

merupakan salah satu pendidikan pilihan bagi masyarakat yang ingin terjun ke 

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

mendukung berkembangnya industri dan perdagangan tekstil dan garmen pada 

umumnya serta menciptakan masyarakat yang lebih maju dibidang mode busana 

di Surakarta pada khususnya. 

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

memang jarang diadakan sehingga kreativitas mereka kurang berkembang. 

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

busana atau seminar tentang fashion biasanya diselenggarakan di hotel-hotel 

berbintang yang hanya dihadiri kalangan tertentu saja dan belum ada tempat 

khusus yang digunakan untuk tempat peragaan busana. Sedangkan untuk 

mengenalkan fashion pada masyarakat luas diperlukan sarana informasi dan 

promosi yang dapat diterima oleh semua kalangan. Disamping itu, kurang adanya 

tenaga-tenaga ahli dibidang mode juga menyebabkan perkembangan fashion di 

Surakarta menjadi terbatas. Hal itu disebabkan karena kurangnya sarana 

pendidikan mode yang dapat melahirkan tenaga-tenaga profesional di bidang 

mode. 

 

c. Kebutuhan akan fasilitas kegiatan mode busana di Surakarta 

Melihat adanya potensi dan minat masyarakat di bidang mode, maka 

perlu adanya suatu wadah yang menampung berbagai kegiatan yang berkaitan 

dengan mode, baik dalam hal promosi, informasi, pemasaran, pendidikan dan 

konsultasi serta kegiatan penunjangnya. Untuk itu perlu dibuat suatu tempat yang 

menjadi one stop service yaitu Pusat Mode Busana di Surakarta. 
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Untuk menunjang keberadaan Pusat Mode Busana di Surakarta ini, perlu 

adanya pemanpilan bangunan yang mampu menarik pengunjung. Tampilan 

bangunan untuk Pusat Mode Busana di Surakarta ini, di harapkan mampu 

mencerminkan kegiatan yang ada di dalamnya. Fungsi dari bangunan adalah 

untuk mewadahi kegiatan promosi, informasi, serta pendidikan, dimana kegiatan 

ini saling berhubungan erat sehingga lebih memperlancar dan meningkatkan 

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

tidak ketinggalan dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. 

 

d. Study Banding 

1) Arva Studio 

 
Gambar 1.8. 

Arva Studio di Surabaya 
Sumber : http://www.arvaschooloffashion.com/arva_studio.php.2008  

 

Arva Studio Desain Mode merupakan sekolah merancang busana di 

Surabaya yang berdiri tanggal 4 Januari 1990. Setiap awal bulan, sekolah ini 

membuka kelas baru untuk berbagai jurusan yang ada, yaitu : 

1. Desain Mode 

Merupakan kegiatan pendidikan yang mempunyai tujuan agar para siswa 

mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk bekerja di bidang mode 

sebagai illustrator, buyer, fashion perorter, dan sebagainya. 

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

tingkat II (terampil), tingkat III (mahir). Kelas ini mempunyai beberapa sub 

jurusan, yaitu : 
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 a.  teknik sketsa cepat 

 b. pendalaman styling 

 c.  desain tekstil dan teknik batik 

 d. desain tekstil dan teknik printing 

 e.  desain busana anak 

2. Menjahit Busana Wanita 

Merupakan pengetahuan serta ketrampilan dalam bidang jahit menjahit yang 

mutlak diperlukan bagi mereka yang bekerja di bidang mode, baik bagi 

perancang, penjahit, maupun yang bekerja di bidang niaga mode. 

 Kelas ini mempunyai empat jurusan, yaitu : 

 a.  teknik jahit busana siap pakai 

 b. teknik jahit butik (halus) 

 c.  pecah pola 

3. Menjahit busana pria 

Merupakan program pelajaran menjahit busana pria yang terdiri dari beberapa 

paket yang dapat dipilih dan diambil sesuai dengan kebutuhan, yaitu : 

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

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

 c.  Paket C, meliputi pelajaran pakaian jas. 

 Praktek di atas meliputi teori dan praktek. 

4. Teknik Bordir Mesin dan Merancang Desain Pola Bordir 

 Terdiri dari dua kelas, yaitu : 

 a.  Bordir mesin 

Jurusan border mesin meripakan pelengkap untuk peningkatan ketrampilan 

para desainer dalam melayani kliennya. 

 b. Desain ragam border 

Jurusan ini bertujuan menyiapkan siswa untuk memilih, mencari dan 

menciptakan ragam-ragam border sampai hasil gambar dapat dimengerti 

oleh pembordir dan siap untuk dikerjakan di atas kain. 
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5. Kursus-kursus Singkat/Tambahan 

Setiap tahunnya Arva menyelenggarakan dua kali peragaan busana 

sebagai evaluasi (ujian) bagi siswa-siswanya, dan satu kali peragaan untuk hari 

ulang tahunnya yang diselenggarakan oleh siswanya sendiri.  

 

2.) ESMOD Jakarta 

ESMOD Jakarta adalah sebuah sekolah waralaba dari Perancis. 

Didirikan pada bulan September 1996 yang pertama di Asia Tenggara. ESMOD 

menyelenggarakan program kombinasi mendesain mode dan Pattern Making 1 

tahun dan 3 tahun. Lembaga keterampilan yang terletak di Jalan Asem Dua No. 3-

5 Cipete Jakarta ini menyediakan suatu visi yang menjadikan para insane manusia 

Indonesia berkualitas untuk memasuki era baru mode. Menjadi salah satu dari 

sekolah mode yang tertua dan terkenal di dunia adalah merupakan kelebihan dari 

sekolah ini sejak 1841. 

 
Gambar 1.9. 

ESMOD Fashion Festival 
Sumber : http://www.esmodjakarta.com/upload/Ideku/presentation.jpg.2008 

 

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

membuat pakaian yang kontemporer serta cocok dipakai sehari-hari. Program ini 

melatih siswa untuk menciptakan keseluruhan koleksi mulai dari awal, dari 

memilih tema, warna, bahan sampai ke desain koleksi yang sesungguhnya berikut 

presentasinya. 
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Pattern Making meliputi ketrampilan untuk mengambil ide yang 

diciptakan di Fashion Design dan mengubahnya menjadi pakaian jadi dengan 

mempelajari efek visual dan mengkoordinasi keterampilan menjahit. Program ini 

mengajarkan siswa untuk mengintepretasikan mode, membuat pola, memotong 

dan menjahitnya. 

 
Gambar 1.10. 

Presentasi siswa ESMOD Jakarta 
Sumber : http://www.esmodjakarta.com/upload/Ideku/presentation.jpg.2008 

 

Untuk mencapai profesionalisme, latihan teori dan praktek secara terus 

menerus disediakan sebagai bagian dari program. Fleksibelitas program membuka 

kemungkinan yang luas untuk berbasai profesi. Selain menjadi Fashion Designer 

atau Pattern Maker siswa dapat juga menjadi Wartawan,Reporter Mode, 

Merchandiser, Pengajar, Pengamat mode, Stylist, Manager Produk, Konsultan 

Mode dan berbagai pekerjaan lain di dunia mode. 

 

3.) Australia on Collins 

Bangunan 15 lantai ini terdiri dari mall 5 lantai dan hotel 9 lantai. 

Terletak di Melbourne, Australia. Bangunan ini didominasi oleh retail-retail 

busana, major tenantnya pun berisi fashion. Retainya berjumlah 53, restoran 4 

buah dan 17 unit food court. 
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Gambar 1.11. 

Australia on Collins 
Sumber : http://www.agoda.web.id/pacific_ocean_and_australia/australia/melbourne/2008 

 

1.4. Permasalahan 

1.4.1. Permasalahan Umum 

Bagaimana menciptakan Pusat Mode Busana di Surakarta sebagai 

tempat untuk mewadahi Kegiatan Promosi, Pendidikan dan Pendidikan Mode di 

Surakarta. 

 

1.4.2. Permasalahan Khusus 

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

mendukung keberadaan Pusat Mode Busana di Surakarta. 

b.  Bagaimana menentukan konsep dan pola tata massa bangunan terhadap site, 

bentuk gubahan massa dengan pertimbangan arsitektur bangunan yang ada di 

Surakarta sekaligus menjadi daya tarik pengunjung. 

c. Bagaimana menciptakan estetika yang membuat pengunjung merasa nyaman 

ketika berada di Pusat Mode Busana di Surakarta. 

d. Bagaimana tampilan bangunan dalam kaitannya dengan kegiatan Pusat Mode 

Busana yaitu Kegiatan Promosi, Informasi dan Pendidikan Mode yang 

diharapkan mampu mencerminka kegiatan yang ada di dalamnya, sesuai 

dengan karakteristik Kota Surakarta, melalui pendekatan arsitektur modern. 
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1.5. Tujuan dan Sasaran 

1.5.1. Tujuan 

Memperoleh  konsep perencanaan dan perancangan Pusat Mode Busana 

yang dapat mengakomodasi kebutuhan regional masyarakat Surakarta dan 

sekitarnya khususnya dan nasional/internasional pada umumnya di bidang mode 

busana. 

 

1.5.2. Sasaran 

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

terpilih untuk memperoleh nilai ekspose tinggi pada bangunan sebagai point of 

interest kawasan. 

b. Memperoleh jenis kegiatan dan kebutuhan ruang untuk menentukan program 

ruang dan sistem zonifikasi dalam kaitannya dengan sirkulasi bangunan. 

c. Memperoleh penampilan bangunan yang kreatif mencerminkan karakter 

mode, sekaligus menjadi daya tarik terhadap pengunjung. 

 

1.6. Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.6.1. Batasan 

Persoalan yang diangkat meliputi perencanaan fisik bangunan dengan 

mengabaikan perhitungan finansial. 

 

1.6.2. Lingkup Pembahasan 

a. Lingkup pembahasan ditekankan hanya pada lingkup arsitektural yang 

melandasi faktor-faktor perancangan perancangan fisik bangunan. 

b. Pembahasan dilakukan berdasarkan analisa data dan bersumber pada hasil 

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

desain dan studi literatur. 
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1.7. Metode Perencanaan dan Perancangan 

1.7.1. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data yang didapat secara langsung melalui survey lapangan dan hasil 

wawancara dengan pihak terkait. 

a) Kondisi fisik kawasan kota Surakarta sebagai peletakan site meliputi topografi 

dan letak geografis. 

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

sosial budaya. 

c) Fasilitas sosial dan umum Surakarta. 

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

pekerjaan. 

e) Peraturan Pemerintah Kota Surakarta. 

 

b. Data Sekunder 

Data yang didapat dari studi literatur yang berhubungan dengan 

pembuatan konsep bangunan Pusat Mode Busana. Misalnya data standar 

pengukuran dan persyaratan ruang. 

 

1.7.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

a. Survey langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan di Kota 

Surakarta untuk menentukan lokasi dan site. 

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

Surakarta. 

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

dengan permasalahan dan persoalan. 

 

1.7.3. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan dilakukan dengan analisa data menggunakan 

metode deskriptif yaitu melalui penguraian data – data yang disertai dengan 
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gambar sebagai media berdasar pada teori normative yang ada. Analisa data 

dilakukan melalui beberapa tahap yang meliputi : 

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

b. Tahap pemecahan masalah melalui analisa data disertai penguraian dengan 

media gambar. 

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

konsep akhir perencanaan dan perancangan bangunan 

 

1.8. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapat pemahaman yang lebih jelas terhadap topic 

pembahasan, maka sistematika pembahasan terbagi atas : 

BAB I PENDAHULUAN 

Membahas mengenai latar belakang penulisan, permasalahan, 

tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup pembahasan serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA PUSAT MODE BUSANA 

Membahas tinjauan pustaka pusat mode busana yaitu tujuan dan 

fungsi busana, karakteristik, fasilitas dan spesifikasi pusat mode 

busana. 

BAB III TINJAUAN KOTA SURAKARTA 

Menguraikan tinjauan Kotamadya Surakarta dan keberadaan 

tempat-tempat kegiatan yang berkaitan dengan mode busana di 

Surakarta. 

BAB IV ANALISA PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN PUSAT MODE BUSANA DI SURAKARTA  

Mengemukakan tentang analisa penentuan konsep peruangan, 

pengelompokan ruang, tata massa serta serta orientasi bangunan. 

 

 

 

 25


	TUGAS AKHIR.pdf
	BAB I.pdf

