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RINGKASAN 

 

 
FERRY CHUSNI, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Agustus 2015, 

Jember Eco-Fashion Gallery, Dosen Pembimbing : Ir. Rinawati P. Handajani, MT. dan Tito 

Haripradiyanto, ST.,MT. 

 

Berdasarkan analisis Shift Share Esteban Markuilas tahun 2007-2011 sektor pariwisata 

Kabupaten Jember yang tercermin dari subsektor hotel, restoran, jasa hiburan dan kebudayaan 

mengalami pertumbuhan yang lamban dan kurang berdaya saing dengan kota/kabupaten lainnya 

di JawaTimur, Sedangkan sumbangan spesialisasi sector pariwisata di Kabupaten Jember sebesar 

-25,03%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sector pariwisata di Kabupaten Jember tidak 

memiliki keunggulan yang kompetitif dan tidak mampu spesialisasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Jember.  

 Jember Fashion Carnaval adalah salahsatu City Branding Kota Jember yang saat 

ini berpotensi menduduki posisi terdepan sebagai pariwisata yang mampu menjadi catalyst bagi 

potensi wisata lain dengan terus dikembangkan sebagai sebuah pagelaran seni fashion busana 

fantasi yang bertemakan lingkungan, atau disebut dengan Eco-Fashion. 

Saat ini tempat display busana hanya berupa bangunan kantor / Ballroom Jember Fashion 

Carnaval yang juga berfungsi sebagai galeri dan House Training, yang memiliki kuota terbatas 

dan tidak semua karya ditampilkan, hanya beberapa karya busana yang memiliki penghargaan 

bias ditampilkan di galeri Jember Fashion Carnaval. 

Dalam rancangan desain galeri Jember Fashion Carnaval ini akan mengadaptasi konsep 

pemanfaatan limbah botol plastik PET (Polyethylene Terephthalate) untuk material bangunan 

sesuai dengan salah satu karakterutama dari Jember Fashion Carnaval, dimana dalam rancangan 

busananya memanfaatkan material limbah sebagai bahan busana. Selain untuk 

mensinkronisasikan konsep bangunan dengan objek bangunan, hal ini juga untuk mengenalkan 

limbah pada masyarakat luas sehingga bias membuka ide-ide dan kreatifitas dari masyarakat 

untuk lebih memperhatikan lingkungan dan memanfaatkan limbah sebagai barang yang lebih 

bernilai. 
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SUMMARY  

 

FERRY CHUSNI, Architecture Departement, Engineering Faculty of Brawijaya University. 

August 2015. Jember Eco-Fashion Gallery. By Guidance of: Ir. Rinawati P. Handajani, MT. and 

Tito Haripradiyanto, ST.,MT. 

 

According to 2007-2011 Shift Share Esteban Markuilas’s Analysis, Jember districts’ tourism 

sectors which contains of hotels, restaurants, entertainments and culture sub-sectors has been 

having slow development and less competitive than other districts/cities in East Java. Meanwhile 

Jember’s Tourism sector specialized -25,03%. This proves that Jember is less eminent in 

Tourism Sector and its effects on Jember’s economy development. 

Jember Fashion Carnival is one of Jember’s City Branding which is currently highly 

ranked as Wordclass Carnival Tourism and capable to be the catalyst of other kind of other 

tourism potentials such as a fantasy-themed fashion show with ‘environment’ as theme, this kind 

of fashion show is usually be called as Eco-fashion. 

Currently a place to display the dresses is placed at an office building / Ballroom jember 

Fashion Carnival which also used as gallery and training house that has limited space to display 

the fashion items. Only few items could be displayed in the building, most of them are the ones 

that placed as winners from the previous event.  

The planning of Gallery of Jember fashion Carnaval will be adapting wasted PET bottle 

(Polyethylene terephthalate) recycling to be used as building material that suits one of Jember 

Fashion carnaval’s characteristic, which is using wasted material as main substance of the dress. 

As to synchronize building concept with building objects, the other reason is also to introduce to 

the society in purpose to develop ideas and creativities as awareness to environment by recycling 

wasted material to more valuable goods. 
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