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Surakarta Automotive Center dengan pendekatan arsitektur 
techno-arthistic 

 

Disusun Oleh 

DANANG HERNAWAN 

I. 0299023 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Bab ini menyajikan pengertian judul, latar belakang, permasalahan dan 

persoalan, tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup pembahasan, metoda 

pembahasan serta sistematika penulisan mengenai konsep perencanaan dan 

perancangan Surakarta Automotive Center. 

1.1 JUDUL : 

SURAKARTA AUTOMOTIVE CENTER 

 

1.2 PENGERTIAN JUDUL 

Surakarta adalah sebuah kota di Jawa Tengah, Indonesia yang terletak 

antara 1100 BT – 1110  BT dan 7,30LS –  80 LS. Automotive mengandung 

pengertian diantaranya : A self-propelled wheeled vehicle designed to 

transport passenger on highways and streets1, sesuatu (unit) peralatan 

bergerak untuk mengangkut orang–orang, peralatan atau barang–barang 

melalui daratan dengan menggunakan roda atau sejenisnya dan dilengkapi 

dengan alat penggerak berupa motor.2 Otomotif, dalam hal ini berupa 

kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, roda empat atau lebih. Sedangkan  

                                                 
1 Ichtiar Baru – Van Hoeve, Ensiklopedia Indonesia, Jakarta, 1982 
2 Ibid. 
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Center memiliki pengertian : place of great activity, esp one to which people 

attracted from surrounding districs or from which they to go out.3 Sentral, 

tengah, mengandung pengertian suatu bentuk kesatuan koordinasi dari 

aktivitas yang merupakan induk dari suatu rangkaian aktivitas dengan suatu 

tujuan.4 

Dari definisi diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Surakarta 

Automotive Center adalah suatu wadah yang menjadi pusat kegiatan otomotif 

(mobil) yang didirikan di Surakarta. 

1.3 LATAR BELAKANG 

Pasar kendaraan bermotor (baca : mobil) di Indonesia selalu menarik 

untuk diikuti. Karena sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk 

220 juta lebih, Indonesia merupakan sebuah pasar yang potensial terutama 

dalam bidang perdagangan. Melihat prosentase penduduknya yang demikian 

besar dibandingkan dengan jumlah penduduk dunia maupun jumlah penduduk  

di kawasan ASEAN sendiri yang mencapai 500 juta lebih, maka tidak salah 

apabila Indonesia dijadikan basis perdagangan (pasar) industri otomotif yang 

strategis oleh para pemain industri otomotif dunia. 

Meskipun sempat mengalami kemerosotan pada awal krisis moneter 

(akhir tahun 1997), tetapi mulai tahun 2000 sampai sekarang, bisnis otomotif 

di Indonesia mulai berangsur-angsur membaik dengan pertumbuhan yang 

sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya populasi 

kendaraan bermotor di Indonesia, yang berarti meningkat pula tingkat 

penjualan kendaraan bermotor yang ada. Data terakhir menyebutkan, 

penjualan otomotif pada tahun ini mencapai rekor tertinggi dibandingkan 

penjualan tahun lalu. Berdasarkan data Gaikindo (Gabungan Industri 

Kendaraan Bermotor Indonesia), penjualan mobil hingga Oktober 2004 

mencapai 383.485 unit. Padahal, tahun lalu, penjualan mobil berada di kisaran 

350 ribu unit5.  

                                                 
3 Dep.Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar B. Indonesia Edisi ke 2, Balai Pustaka, 1191. 
4 WJS Poerwadarminta, Kamus Istilah Bahasa Indonesia,Balai Pustaka, Jakarta,1986 
5 Jawa Pos, 25 November 2004, hal 1 
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Selain itu, semakin banyak munculnya varian-varian baru dari 

berbagai merk kendaraan bermotor menjadi pertanda bahwa bisnis otomotif di 

tanah air mulai bergairah kembali. Para principal (pabrikan) semakin gencar 

memasarkan produk barunya dengan berbagai promosi yang dilakukan 

melalui Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) kendaraan bermotornya. 

Toyota dengan Kijang Innova-nya, Suzuki dengan APV-nya, Mitsubishi 

dangan Grandis-nya, Honda dengan Jazz-nya, serta Toyota Avanza dan 

Daihatsu Xenia sebagai hasil proyek kerjasama dari dua pabrikan Toyota dan 

Daihatsu, adalah sedikit contoh dari berbagai varian baru yang ada, khususnya 

untuk kelas mobil menengah. Dan masih banyak lagi model baru dari 

berbagai kelas yang dipasarkan oleh ATPM. Menariknya, dengan semakin 

banyaknya produk otomotif yang masuk ke Indonesia ternyata juga diimbangi 

dengan peningkatan kemampuan pasar untuk menyerap setiap produk yang 

masuk. Setiap produk yang masuk hampir semua direspon baik oleh pasar 

terutama untuk kelas mobil baru dengan harga relatif murah (dibawah 

100juta-an). 

Belum lagi pemasaran mobil yang ditangani oleh para Importer Umum 

(IU), yang banyak bermain pada kelas mobil Completely Built Up (CBU). 

Merk-merk kendaraan mewah seperti Mercedes-Benz, Volvo, BMW, Jaguar, 

VW, Ferrari, Audi, Porsche dan lain-lain, ikut meramaikan industri otomotif 

nasional. Semua merk ini sebenarnya termasuk merk eksklusif di pasaran 

dunia tapi pada kenyataannya pasar Indonesia juga dapat menyerap meskipun 

dalam jumlah yang terbatas. 

Dengan semakin baik dan meningkatnya bisnis otomotif di Indonesia, 

maka penyediaan wadah sebagai tempat kegiatan bisnis otomotif dan sarana 

pendukungnya juga harus ikut dikembangkan. Pengadaan fasilitas-fasilitas 

baru dan perbaikan fasilitas-fasilitas yang telah ada sebagai sarana pendukung 

dan antisipatif dalam merespon perkembangan dunia otomotif di tanah air 

sangat mendesak untuk direalisasikan. Dengan demikian, maka dampak 

negatif dari perkembangan otomotif itu sendiri dapat dikurangi dan 

diharapkan mampu menambah segi positifnya. Dan yang tidak kalah 
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pentingnya adalah adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

bermanfaat dari negara-negara maju bagi perkembangan industri otomotif 

nasional, selain agar bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri maupun 

kemampuan bersaing di pasar internasional. Disinilah perhatian penuh dan 

peran aktif dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh dunia usaha otomotif 

tanah air.  

 

 

 

 

 

1.4 PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 

1.4.1 Permasalahan 

Dari penjelasan latar belakang diatas dapat dikemukakan permasalahan 

yang muncul adalah : bagaimana wujud fisik sebuah wadah yang 

berfungsi sebagai tempat pusat bisnis otomotif (automotive center) di 

Surakarta dengan pendekatan Arsitektur Techno-Arthistic. 

1.4.2 Persoalan  

Bagaimana mewujudkan konsep form (bentuk) dan space (ruang) sebuah 

wadah yang berfungsi sebagai tempat pusat bisnis otomotif (automotive 

center) di Surakarta.  Konsep diperoleh melalui berbagai tahapan analisa 

pendekatan terhadap permasalahan yang ada, diantaranya meliputi:  

§ Bagaimana konsep peruangan, 

§ Bagaimana konsep tapaknya, 

§ Bagaimana konsep site (pola pencapaian, sirkulasi, orientasi 

bangunan, dan penzoningan), 

§ Bagaimana konsep bentuk dan pola gubahan massa,  

§ Bagaimana konsep desain interior,  

§ Bagaimana konsep sistem struktur,  

§ Bagaimana konsep sistem utilitas, dan lainnya  
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1.5 TUJUAN DAN SASARAN 

1.5.1 Tujuan 

Mewujudkan space (ruang) dan form (bentuk) sebuah wadah yang 

berfungsi sebagai tempat pusat bisnis otomotif (automotive center) di 

Surakarta dengan pendekatan Arsitektur Techno-Arthistic. 

1.5.2 Sasaran 

Mewujudkan konsep form (bentuk) dan space (ruang) sebuah wadah yang 

berfungsi sebagai tempat pusat bisnis otomotif (automotive center)  di 

Surakarta melalui berbagai tahapan analisa pendekatan terhadap 

permasalahan yang ada dengan menerapkan prinsip-prinsip kelayakan dan 

kenyamanan maupun prinsip-prinsip arsitektural yang ada., sehingga 

bangunan mampu menjalankan fungsinya dengan baik, aman dan nyaman 

serta memiliki daya tarik bagi pasar. 

 

1.6 BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN 

1.6.1 Batasan Pembahasan 

Dalam pembahasan ini ditekankan pada permasalahan dan persoalan yang 

ada, serta diarahkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, 

sehingga dapat dipakai sebagai input faktor tertentu terhadap pendekatan 

konsep perencanaan dan perancangan. Literatur, artikel, hasil wawancara 

dan hasil survey berkembang sesuai dengan kondisi dan dapat 

ditambahkan dalam proses pengerjaan konsep. 

1.6.2 Lingkup Pembahasan 

Dalam pembahasan ini disesuaikan dengan lingkup disiplin ilmu 

arsitektur, sedangkan disiplin ilmu lain digunakan sebagai penunjang 

terhadap pembahasan yang terkait. 

 

1.7 METODA PEMBAHASAN 

Metoda pembahasan yang digunakan adalah : 

§ Pencarian Data 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

13 

Pencarian data dibedakan menjadi dua bagian yaitu data primer meliputi 

data dari instansi terkait dan buku-buku literatur; data sekunder meliputi 

survey lapangan dan interview dari sumber-sumber yang diperlukan untuk 

mendapatkan masukan. 

§ Analisa  

Data yang didapat kemudian diuraikan untuk memperoleh pembahasan 

dan penyelesaian masalah yang ada pada fasilitas automotive center. Dari 

analisa ini  kemudian didapatkan hasil pendekatan konsep. 

§ Sintesa 

Studi pendekatan konsep yang didapatkan, digunakan untuk menentukan 

konsep perencanaan dan perancangan sebagai dasar untuk menuju tahap 

desain fisik. 

 

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN 

Bab I  

 

 

 

Bab II 

 

 

 

 

 Bab III 

 

 

 

 

 Bab IV 
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PENDAHULUAN 

Menyajikan pengertian judul, latar belakang, permasalahan dan 

persoalan, tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup pembahasan, 

metoda pembahasan serta sistematika penulisan. 

LANDASAN TEORI 

Menyajikan tinjauan umum tentang otomotif beserta sejarah dan 

kegiatan yang mendukung perkembangannya. Juga dijelaskan 

tentang tinjauan mengenai Arsitektur Modern Barat dengan 

pendekatan pada Arsitektur Techno-Arthistic. 

TINJAUAN SURAKARTA  

Berisi tinjauan Surakarta secara umum dan ide pembentukan 

Automotive Center di Surakarta, disertai perkembangan industri 

otomotif di Indonesia pada umumnya dan Surakarta pada 

khususnya 

SURAKARTA AUTOMOTIVE CENTER   

Menguraikan automotive center yang direncanakan di Surakarta 

dengan berbagai pendekatan, yang meliputi pengertian; tujuan, 
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Bab VI 
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:   

sasaran dan misi; skala pelayanan, karakter wadah; status 

kelembagaan; sistem pengelolaan; macam kegiatan; pelaku 

kegiatan dan motivasi; penerapan desain dan batasan perencanaan 

dan perancangan automotive center itu sendiri 

 

 

ANALISA PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN SURAKARTA AUTOMOTIVE CENTER 

Menyajikan analisa yang meliputi bahasan dari uraian bab-bab 

sebelumnya untuk kemudian disimpulkan sebagai titik tolak 

menuju ke pendekatan perencanaan dan perancangan Surakarta 

Automotive Center dengan pendekatan Arsitektur Techno-

Arthistic. 

KONSEP 

Menyajikan  konsep perencanaan dan perancangan automotive 

center di Surakarta, yang diantaranya meliputi konsep tapak, 

konsep site, konsep peruangan, konsep tampilan bangunan, 

konsep bentuk dan pola gubahan massa, konsep desain interior, 

konsep tata ruang luar, konsep sistem struktur dan konsep sistem 

utilitas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Bab ini menyajikan tinjauan umum tentang otomotif beserta kegiatan yang 

mendukung perkembangannya. Juga dijelaskan mengenai tinjauan Arsitektur 

Modern Barat dengan pendekatan pada Arsitektur Techno-Arthistic yang 

digunakan penulis sebagai dasar  perencanaan dan perancangan. 

 

2.1 TINJAUAN OTOMOTIF 

2.1.1 Klasifikasi Otomotif 

2.1.1.1 Macam kendaraan bermotor secara umum dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu: 

1. Motorcycle / sepeda motor 

2. Kendaraan beroda tiga (bemo, helicak), dsb. 

3. Mobil (beroda empat atau lebih) 

2.1.1.2 Berdasarkan pokok-pokok Paket Kebijaksanaan 10 Juni 1993 mengenai 

kebijaksanaan baru dibidang Deregulasi Otomotif di Indonesia jenis-jenis 

kendaraan yang ada dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan 

penggunaannya dan berat kotor kendaraan Gross Vehicle Weight (GVW). 

Adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut: 

Jenis penggunaan angkutan 
Jenis 

Barang Orang Umum Pribadi 

GVW 
(ton) 

Model 

A. Sedan - x x x - Sedan 

B. Kendaraan 
bermotor niaga 

      

1. Kategori I x x x x < 5 Truk kecil, Pick-Up 

2. Kategori II x x x - 5-10 Minibus 

3. Kategori III x x x - 10-24 Truk ringan 
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4. Kategori IV - x - x - 
Truk Sedang, 
Jeep 

5. Kategori V x - x - >24 
Truk Raksasa 
(Trailer) 

Tabel II.1 Kategori kendaraan bermotor 

Sumber : Gaikindo 

Dari pembagian tersebut diatas, maka dapat lebih disederhanakan lagi 

menjadi sebagai berikut : 

§ Mobil pribadi / mobil penumpang / sedan 

§ Mobil general purpose / serba guna / jeep 

§ Mobil umum / komersial, antara lain :  

- Angkutan orang  : bus, minibus 

- Angkutan barang : truk, pick-up 
2.1.1.3 Sedangkan menurut Neufert (Data Arsitek), kendaraaan bermotor dikategorikan menurut dimensinya menjadi 

sebagai berikut : 

a. Sedan. 

Total panjang : 4750 mm-6240 mm. 

Total lebar  : 1500 mm-1613 mm 

Total tinggi : 1400 mm-1626 mm 

b. Truck. 

 chassis panjang  chassis pendek 

Total panjang : 11530 mm   4690 mm 

Total lebar  : 2460 mm   1695 mm 

Total tinggi : 2805 mm   1990 mm 

Berat kendaraan : 8265 kg   3785 kg 

c. Pick up 

Total panjang : 3940 mm   2990 mm 

Total lebar  : 1540 mm   1295 mm 

Total tinggi : 1830 mm   1585 mm 

Berat kendaraan : 855 kg   510 kg 

d. Bus 

Total panjang : 11980 mm   6120 mm 

Total lebar  : 2490 mm   1980 mm 

Total tinggi : 3000 mm   2415 mm 
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Berat kendaraan : 11395 kg   6530 kg. 

 

 

e. Minibus. 

Total panjang : 4310 mm   2990 mm 

Total lebar  : 1690 mm   1295 mm 

Total tinggi : 1905 mm   1585 mm 

Berat kendaraan : 1345 kg   595 kg 

2.1.2 Pengertian Otomotif (Mobil) 

Otomotif yang dimaksud disini difokuskan pada kategori mobil 

penumpang (sedan) dan kendaraan niaga kategori I dan IV, termasuk 

didalamnya mobil serba guna (jeep).  

Mobil merupakan jenis alat transportasi dengan daya tampung maksimal 7 

penumpang yang dapat berjalan bebas didarat dengan menggunakan roda 

atau sejenisnya yang dilengkapi dengan alat penggerak yang berupa motor 

(motor car), yaitu merupakan suatu unit komponen penggerak yang 

berfungsi sebagai penghasil daya (power) untuk menggerakkan mobil 
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tersebut.6 

2.1.3 Sejarah Perkembangan Mobil Modern7 

Hal yang berperan penting dalam perkembangan mobil modern adalah 

penggunaan bahan bakar (cair) yang disalurkan mesin sebagai tenaga yang 

menggerakannya, sehingga “mobil” lebih mudah dijalankan dan 

dikendalikan. 

Titik awal perkembangan mobil modern adalah mulai diperkenalkannya 

mesin/motor gasoline pada tahun 1885, yang berarti dimulainya suatu era 

baru dan benar-benar membuat “mobil” dianggap sebagai sesuatu yang 

praktis dan aman digunakan sebagai sarana transportasi. Mobil yang 

diproduksi pada era ini mirip dengan mobil yang kita lihat sekarang, hanya 

mungkin berbeda dalam hal teknologi yang digunakan. 

 

 

 

Tahun-Penemu Keterangan 
1885 – 
Karl Benz  
 

 
Mobil modern yang pertama. 

1886 –  
Gottlieb Daimler  

 

Penemu mobil modern  pertama dalam sejarah dengan penggerak 4 roda.  

                                                 
6 Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2003. © 1993-2002 
7 www.inventors.about.com  
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1891 –  
Emile Levassor dan  
Rene Panhard  

 

  
Penemu Sistem Panhard : model mobil dengan letak mesin didepan  
 

1893 –  
Charles dan Frank 
Duryea 
 

 
Perancang mobil Amerika yang pertama. 

1901 –  
Ransome Eli Olds 
 

 
Orang pertama yang berhasil menjual mobil hasil produksi massal di 
Amerika, dengan nama “The Oldsmobile Gas Buggy”- REO. 
 

1908 -  
Henry Ford 

  
The Model T -"people's car" pertama diperkenalkan oleh Ford Motor 
Company dan telah diproduksi secara massal mencapai 16,5 juta unit 
sampai dengan tahun 1927. 

Tabel II.2 Sejarah perkembangan mobil modern 

2.1.4 Komponen Mobil  Sumber : www.inventors.about.com  
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Gb II.1 Komponen-komponen mobil 

Sumber : Encarta Encyclopedia 

 

2.2 TINJAUAN KEGIATAN INFORMASI, PROMOSI DAN 

PEMASARAN SERTA PELAYANAN JASA 

 

2.2.1 KEGIATAN INFORMASI 

2.2.1.1 Pengertian 

Kegiatan informasi merupakan kegiatan yang berfungsi untuk 

memberikan penerangan, penjelasan, promosi dan propaganda tentang 

segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat/pengunjung mengenai 

suatu hal. 

Dalam kegiatan informasi ini dibutuhkan suasana ruang yang terbuka, 

tenang, informatif, komunikatif, kosentratif, rekreatif, aman dan nyaman. 

2.2.1.2 Klasifikasi Kegiatan Informasi 
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Berdasarkan sifatnya, kegiatan informasi ini dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Informasi aktif 

Informasi yang didapat secara langsung melalui manusia atau 

informan dengan jalan wawancara langsung ataupun lewat konsultasi. 

Kegiatan ini dapat diperoleh melalui acara seminar, diskusi, ceramah, 

konferensi dan sebagainya.  

2. Informasi pasif 

Informasi yang didapat melalui media lain (bukan manusia).    

Informasi ini dapat diperoleh melalui buku/literatur, slide/film, 

display/pameran dan sebagainya. 

 

2.2.2 KEGIATAN PROMOSI DAN PEMASARAN 

Kegiatan promosi dan pemasaran otomotif merupakan suatu kegiatan 

untuk memasarkan berbagai produk otomotif yang ditunjang dengan suatu 

usaha berbentuk promosi yang bersifat tetap maupun sementara, sebagai 

suatu usaha untuk memperkenalkan produk serta teknologi otomotif yang 

baru kepada masyarakat.  

Dalam kegiatan promosi dan pemasaran otomotif ini diperlukan suasana 

yang komunikatif, informatif, rekreatif, santai, aman dan nyaman. 

2.2.2.1 KEGIATAN PROMOSI 

2.2.2.1.1 Pengertian 

- Bentuk informasi yang menarik minat sesuai dengan kehendak 

pihak komunikasi. 

- Salah satu kegiatan dalam bidang marketing yang bertujuan untuk 

meningkatkan omzet penjualan dengan cara mempengaruhi 

konsumen secara langsung 

- Kegiatan promosi lebih diarahkan untuk menyodorkan barang 

kepada konsumen agar tertarik untuk membelinya. 
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Dari pengertian diatas, maka hakekat kegiatan promosi adalah 

- Penyuguhan produk secara langsung kepada konsumen. 

- Informasi yang menarik untuk membangkitkan minat 

konsumen/pengunjung. 

2.2.2.1.2 Alat-Alat Promosi 

Alat-alat promosi dalam industri dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Alat promosi konsumen 

Meliputi : sampel/contoh, kupon, tawaran, potongan harga, hadiah, 

jaminan garansi produk, demonstrasi dan peragaan di tempat 

penjualan. 

2. Alat promosi bisnis 

Alat promosi bisnis yang utama adalah konvensi, pameran dagang, 

kontes, undian, dan permainan. 

2.2.2.1.3 Alat-Alat Utama dalam Hubungan Masyarakat 

Yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan keberhasilan kegiatan 

promosi adalah alat-alat dalam hubungan masyarakat. Alat-alat 

tersebut antara lain: 

- Acara, seperti konferensi pers, seminar, perjalanan, pameran 

kompetisi dan lain-lain. 

- Kegiatan pelayanan masyarakat. 

- Bahan tertulis seperti brosur, artikel, laporan tahunan, majalah dan 

buletin. 

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

- Media identitas perusahaan berupa logo, alat-alat tulis, brosur, 

papan nama, formulir bisnis, kartu bisnis, gedung, seragam dan 

kendaraan. 

- Pelayanan informasi seperti telepon, radio, televisi dan e-

commerce. 

2.2.2.1.4 Jenis Kegiatan Promosi 
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Meliputi kegiatan-kegiatan: 

1. Kegiatan pameran 

- Merupakan kegiatan komunikasi visual antara pengunjung 

dengan produk yang dipamerkan. 

- Suasana komunikatif, rekreatif melalui sistem dan penataan 

ruang yang mendukung. 

Suatu bangunan dikatakan sebagai wadah pameran dimaksudkan 

bahwa bangunan tersebut mampu menyediakan fasilitas sebagai 

wadah kegiatan pameran dengan cara memperlihatkan (display) 

materi dalam bentuk demo atau workshop secara langsung kepada 

konsumen. 

Kegiatan pameran tersebut dapat dibagi ke dalam tiga kelompok 

besar, yaitu: 

1) Kelompok pameran tetap 

a. Window display/showroom 

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen ataupun 

agen dagang dengan menyewa stand atau ruangan untuk 

memajang produk dagangannya terus menerus selama 

masa sewa. Penyewa dapat melakukan transaksi dagang 

sewaktu-waktu dan biasanya ditujukan untuk transaksi 

dalam jumlah besar. Aktivitas kegiatannya antara lain: 

- Promosi dan informasi 

- Negosiasi dan transaksi 

- Pengurusan jasa perdagangan, pembayaran, distribusi 

dan pengurusan surat-surat. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 73 

 
Gb II.2 Contoh kegiatan promosi (pameran) 

Sumber : www.targetti.com  

b. Trade Fair 

Adalah penyelenggaraan pameran yang dilaksanakan secara 

rutin dalam selang waktu tertentu. Aktivitas kegiatannya 

antara lain: 

- Pameran 

- Workshop 

- Seminar, simposium 

- Negosiasi dan transaksi 

- Information center 

2) Kelompok pameran temporer 

Merupakan kelompok pameran yang waktu 

penyelenggaraannya tidak rutin dan kegiatannya selalu  

berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga aktivitas 

kegiatannyapun berbeda. 

Kelompok pameran seperti ini terdiri dari: 

a. Pameran konvensi 

 Pameran yang penyelenggaraannya dikaitkan dengan suatu 

kegiatan konvensi, konggres maupun konferensi, sehingga 

waktu pelaksanaannya sama atau berurutan dengan 

diadakannya kegiatan-kegiatan tersebut. pameran seperti 

ini biasanya hanya bersifat sebagai penunjang dari 

kegiatan-kegiatan tersebut.  
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b. Pameran khusus 

 Pameran yang diselenggarakan oleh badan usaha atau 

instansi-instansi tertentu serta exhibition organizer, yang 

memperagakan barang-barang yang termasuk ke dalam 

satu kategori. Aktivitas kegiatan dan karakteristik pada 

pameran ini relatif sama dari tiap-tiap peserta. Sebagai 

contoh adalah pameran komputer, elektronik, perumahan 

dan lain-lain. 

c. Pameran tunggal (solo exhibition) 

  Adalah pameran yang diselenggarakan dan diikuti oleh 

satu lembaga maupun perorangan. Aktivitas dari pameran 

ini cukup sederhana. Sebagai contoh adalah pameran 

tunggal lukisan 

 

3) Kelompok pameran dengan kasus khusus 

Kegiatan dalam pameran ini sangat fleksibel, tergantung dari 

kasus khusus yang ada. Sebagai contoh adalah pameran di 

udara terbuka dimana kegiatan yang berbeda adalah para 

penyelenggara yang disibukkan untuk mengantisipasi 

perubahan cuaca.  

2. Kegiatan pemasaran 

- Memberi kesempatan komunikasi visual antara pengunjung 

dengan produk yang ditawarkan 

- Memberi kesempatan langsung antara pengunjung sebagai 

konsumen dengan pengusaha sebagai produsen. 

- Dibutuhkan teknik penyajian produk untuk menaikkan nilai 

produk atau objek sehingga akan menggugah minat beli para 

pengunjung/konsumen. 
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2.2.2.2 KEGIATAN PEMASARAN 

2.2.2.2.1 Pengertian 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain.8 

Definisi pemasaran ini bersandar pada konsep inti berikut: kebutuhan 

(needs), keinginan (wants) dan permintaan (demands); produk 

(barang, jasa dan gagasan); nilai, biaya dan kepuasan; pertukaran dan 

transaksi; hubungan dan jaringan; pasar serta pemasar dan prospek. 

2.2.2.2.2 Jenis Kegiatan Pemasaran 

1. Pemasaran Pasif 

- Yaitu pemasaran dengan cara penjual menunggu pembeli 

datang. 

- Karakteristik dari pemasaran pasif: lokasi pemasaran 

cenderung menetap, waktu pemasaran tertentu dan terus 

menerus. 

- Keuntungan: waktu dan tempat pemasaran yang menetap 

memudahkan konsumen untuk mencarinya. 

- Kerugian: dengan tidak adanya upaya promosi yang memadai, 

maka hanya penjual yang beromzet besar yang laku. 

2. Pemasaran Aktif 

- Pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan dengan 

mengundang tamu-tamu, baik produsen, konsumen dan 

pengamat dengan kegiatan seperti mengadakan pameran, 

demonstrasi atau kegiatan promosi lainnya. 

- Karakteristik dari pemasaran aktif: lokasi pemasaran tidak 

menetap, waktu pemasaran tidak menentu. 
                                                 
8 Kotler, Philip. Manajemen Pemasaran, Marketing Management, 9e. PT. Prehallindo, 1997 
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- Keuntungan: mendatangkan banyak konsumen serta 

menunjang transaksi besar dan dapat memperkenalkan produk. 

- Kerugian: waktu dan tempat penyelenggaraan yang tidak 

menentu, meyebabkan konsumen bingung untuk mendatangi 

tempat pameran tersebut. 

 

2.3.4 KEGIATAN PELAYANAN JASA 

2.3.4.1 Pengertian 

Kegiatan pelayanan jasa bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

pelayanan yang mencakup semua aktivitas ekonomi yang outputnya 

bukanlah produk atau konstruksi fisik, yang secara umum konsumsi dan 

produksinya dilakukan pada waktu yang sama dan nilai tambah yang 

diberikannya dalam bentuk kenyamanan, liburan, kecepatan dan 

kesehatan, yang secara prinsip intangible (tidak dapat diraba) bagi 

pembeli pertamanya.  

Dalam kegiatan pelayanan jasa ini dibutuhkan suatu ruang yang 

mempunyai suasana ruang yang terbuka, aman, kosentratif dan 

komunikatif. 

2.3.4.2 Klasifikasi Jasa 

Pelayanan jasa dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik tindakan 

jasa, meliputi: 

 

PENERIMA LANGSUNG JASA MACAM 

KARAKTERISTIK 

JASA 
ORANG KEPEMILIKAN/BENDA 

Tindakan Intangibel Jasa diarahkan kepada 

badan manusia 

Perawatan kesehatan 

Transportasi penumpang 

Salon kecantikan 

Jasa ditujukan kepada 

barang dan kepemilikan 

Pengantaran barang dengan 

pesawat 

Perbaikan dan pemeliharaan 
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Klinik olahraga 

Restoran 

Pemotongan rambut  

 

peralatan industri 

Jasa penjagaan (gudang, dsb) 

Tindakan Tangibel Jasa diarahkan kepada 

mental manusia 

Pendidikan 

Penyiaran 

Jasa informasi 

Teater  

Museum  

Jasa ditujukan kepada aset  

intangibel 

Perbankan 

Jasa hukum 

Akuntansi 

Keamanan 

Asuransi 

Tabel II.3 Klasifikasi jasa 

Klasifikasi juga dapat dapat berdasarkan cara penyajiannya. Pemberi jasa 

biasanya menyajikan jasa kepada konsumen dalam satu paket yang terdiri 

dari jasa inti dan jasa pelengkap. Jasa inti merupakan kegiatan jasa utama 

dari suatau pelayanan jasa, sedangkan jasa pelengkap merupakan kegiatan 

jasa yang melengkapi dan mendukung keberadaan kegiatan jasa utama. 

Menurut Mudrick, dkk (1990), penyajian jasa harus mempertimbangkan 

empat hal, yaitu antara lain: 

- Fasilitas pendukung 

Mencakup sumber-sumber yang sudah harus dipersiapkan 

sebelum jasa ditawarkan. 

 

 

- Barang-barang pendukung 

Material yang dibeli atau dikonsumsi oleh pembeli atau item-

item yang diberikan kepada konsumen. 

- Jasa eksplisit 

Berupa benefit yang langsung bisa dilihat dan terdiri dari 

karakteristik-karakteristikjasa yang esensial dan intrinsik. 

- Jasa implisit 
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Mencakup benefit psikologis yang dirasakan oleh konsumen 

yang mempunyai karakteristik yang sulit dijelaskan dan 

ekstrinsik. 

2.3.4.3 Pemasaran Jasa 

Pelayanan jasa sangat erat hubungannya dengan pemasaran jasa, karena 

pelayanan jasa tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya suatu 

usaha pemasaran. Pemasaran merupakan penghubung antara organisasi 

dengan konsumen. Peran penghubung ini akan berhasil bila semua upaya 

pemasaran diorientasikan kepada konsumen. 

Jika pemasaran jasa dipandang sebagai sebuah sistem, maka akan terdiri 

dari sistem bisnis jasa dan elemen-elemen yang memberi kontribusi 

kepada pandangan konsumen terhadap organisasi secara keseluruhan. 

Elemenn-elemen yang lain tersebut mencakup upaya-upaya komunikasi 

dari bagian periklanan dan/atau penjualan, telepon dan surat dari personel, 

nota dari bagian akuntansi, display random kepada personel dan fasilitas 

jasa, pemberitaan dan editorial di media massa, informasi getok tular dari 

konsumen yang sekarang atau terdahulu dan bahkan riset pasar. 

Komponen-komponen sistem pemasaran jasa, terdiri dari: 

1. Personal jasa 

Kontak dengan personal jasa bisa saja berlangsung secara tatap muka, 

komunikasi jarak jauh via telepon, fax, telegram, telex, e-mail, atau 

dengan surat dan penyajian secara cepat (ekspres). Personal jasa 

mencakup: 

- Perwakilan penjualan 

- Staf pelayanan jasa 

- Staf akuntansi/penagihan 

- Staf operasi yang secara normal tidak memberikan jasa secara 

langsung kepada konsumen, seperti para insinyur, dan sebagainya. 
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- Perantara yang ditunjuk karena dianggap konsumen sebagai pihak 

yang mewakili perusahaan jasa. 

2. Fasilitas dan peralatan jasa 

- Bangunan luar, tempat parkir, halaman atau taman 

- Bangunan dalam dan meubelair 

- Kendaraan 

- Peralatan swalayan yang dioperasikan konsumen 

- Peralatan lain 

3. Komunikasi nonpersonal 

- Surat-surat 

- Brosur/katalog/manual-manual instruksi 

- Iklan 

- Papan rambu-rambu 

- Cerita-cerita baru/editorial dalam media massa 

4. Orang lain 

- Konsumen lain yang ikut hadir selama penyajian jasa berlangsung 

- Konsumen yang berasal dari teman, sahabat atau bahkan orang 

asing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 TINJAUAN TENTANG ARSITEKTUR MODERN BARAT DAN 

ASITEKTUR TECHNO-ARTHISTIC 
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2.3.1 TINJAUAN ARSITEKTUR MODERN BARAT 

2.3.1.1 Sejarah Singkat Arsitektur Modern Barat 9 

Arsitektur Modern merupakan bagian dari sejarah arsitektur yang 

monumental sekaligus fenomenal. Monumental, karena perjalanannya 

begitu panjang dan banyak orang membicarakannya dan begitu banyak 

karya arsitektur yang lahir. Fenomenal, karena didalam kebesarannya 

terjadi pasang surut yang dinamis. 

Disebut modern barat karena pola pikir dan pola hidup lahir tumbuh dan 

berkembang dimulai dari Barat atau Eropa sejak abad XVI. Kehidupan 

pertanian klasik, tradisional dengan proses langsung dan sederhana mulai 

ditinggalkan dengan diketemukan alat-alat produksi, perhubungan dan 

komunikasi yang lebih maju. 

Dalam buku Le grand atlas de l’architecture mondial (Atlas besar 

arsitektur dunia) diterbitkan oleh Encycopaedia Universalis Paris Perancis, 

sejak zaman Renaissance perkembangan arsitektur sudah dimasukkan 

dalam zaman modern. Masa ini dimulai dengan konsep-konsep baru dari 

Italia sejak abad XV disebut “modern” (dalam tanda petik) ditandai 

dengan adanya pencampuran antara Gotik dan gaya yang disebut 

Renaissance melanda Eropa hingga masa Neo-Klasik atau dinamakan 

dalam buku tersebut Post Renaissance abad XVIII. 

Pada abad XIX meskipun elemen dan bentuk klasik masih mendominasi 

banyak bangunan, konsep dasarnya sudah tidak diterapkan lagi. Masa 

berakhirnya arsitektur klasik terjadi sejak Revolusi Industri di Inggris, 

sehingga menimbulkan revolusi sosial-ekonomi, tidak hanya melanda 

Eropa tetapi seluruh dunia. Sebagai akibatnya terjadi perubahan besar 

dalam budaya, pola pikir, pola hidup masyarakat termasuk seni dan 

arsitektur. 

                                                 
9 Sumalyo, Yulianto.1997. Arsitektur Modern. UGM press. hal.444 
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Dalam arsitektur perubahan mendasar terjadi antara lain dalam ornamen 

atau hiasan ditempatkan dalam perspektif lebih bebas dibanding dengan 

struktur dan ruang. Hiasan-hiasan untuk keindahan dalam arsitektur klasik 

masih tetap menjadi aspek penting dalam masa akhir arsitektur klasikini, 

tetapi percampuran berbagai gaya, konsep dan hiasan terlihat sangat 

menonjol. Akhir arsitektur klasik disusul dengan timbulnya gaya 

Eklektisme. Sebutan dari aliran ini sesuai dengan artinya, yaitu mengambil 

unsur-unsur terbaik, digabung dan disusun ke dalam satu bentuk tersendiri. 

Setelah masa itu dunia arsitektur berkembang lebih cepat dimulai dari 

modernisme awal, fungsionalisme, internasionalisme, kubisme hingga 

post-modern. 

2.3.1.2 Perkembangan Arsitektur Modern Barat 

Secara garis besar perkembangan arsitektur modern dapat digambarkan 

dalam skema berikut ini: 
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Skema II.1 Skema global sejarah perkembangan Arsitektur Barat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 83 

 
Skema II.2 Kerangka global sejarah perkembangan Arsitektur Modern 

2.3.2 TINJAUAN ARSITEKTUR TECHNO-ARTHISTIC  

Seperti yang diterangkan diatas, arsitektur Techno-Arthistic dalam 

perkembangan arsitektur modern termasuk ke dalam arsitektur akhir abad 

XX. 

2.3.2.1 Pengertian Arsitektur Techno-Arthistic 

Bentuk arsitektur Techno-Arthistic adalah rancangan dengan teknologi 

pabrikasi lebih besar dan maju dengan konstruksi utama metal dan logam. 

Arsitektur tidak lagi mengambil bentuk-bentuk sculptural abstrak seperti 

pada arsitektur monumental dari beton. Bahan-bahan pabrikasi terutama 

dari metal, baja tahan karat dan kabel-kabel baja ditonjolkan baik pada 

ruang dalam maupun luar, sehingga bahan,struktur, sistem dan sub sistem 

struktur, konstruksi dan dekorasi secara integral menampilkan bentuk 

arsitektur yang indah dan berkarakter khusus. Arsitektur pada zaman 

modern awal seperti pada Crystal Palace, kelompok yang anti mengatakan 

bahwa arsitektur semacam itu bukan hasil seni tetapi hasil industri, buatan 
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pabrik yang tidak bernilai seni. Kemudian muncul arsitektur monumental, 

sebaliknya betul-betul merupakan karya seni rupa, sebuah bangunan 

seperti misalnya berbagai museum rancangan I.M Pei, seperti sculpture 

hasil cetakan beton bertulang. 

 

2.3.2.2 Contoh Bangunan Bergaya Techno-Arthistic dan Perancangnya 

1. Gedung Pusat Budaya (Cultural Center) George Pompidou, 

Paris,Perancis  

Pada masa arsitektur kontemporer, konsep pabrikasi tetapi dalam bentuk, 

bahan, sistem struktur yang jauh lebih canggih muncul lagi, seperti 

misalnya Gedung Pusat Budaya George Pompidou (1972-1977) di Paris. 

Perancangnya adalah dua orang arsitek pemenang sayembara internasional 

untuk Gedung Pusat Budaya ini, yaitu Richard Rogers (Inggris) dan 

Renzo Piano (Italia).  

 
Gb II.3 George Pompidou di Paris 

Sumber : www.richardrogers.co.uk  

Selain ruang-ruang pameran yang sangat luas dan besar, PBGP Paris juga 

berfungsi sebagai museum dengan berbagai fasilitas pendukung 

diantaranya pusat audio-visual, perpustakaan umum, toko buku, teater, 

kantor, kantor penerbitan buku dan majalah kebudayaan, restoran dan lain-

lain. Lokasinya di jantung kota Paris dengan lingkungan gedung-gedung 

kuno Klasik dan Neo-Klasik, arsitektur PGPB sangat berlawanan bentuk 
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sehingga kadang-kadang ada yang mengelompokkannya dalam arsitektur 

brutalisme. Selain kaca dan fiberglass transparan, hampir semua bahan 

konstruksinya dari metal dan kabel tahan karat. Sistem space frame yang 

biasanya digunakan untuk atap, dalam gedung ini juga digunakan untuk 

lantai-lantai sehingga mendapatkan ruang berbentang lebar tanpa kolom di 

tengah.  

 
Gb II.4 Ekspose elemen struktur bangunan 

Sumber : www.richardrogers.co.uk  

Yang dapat dilihat langsung karena exposed dan menjadi bagian dari 

dekorasi, tidak saja elemen-elemen konstruksi (rangka dan kabel baja, 

balok, tiang, sambungan, sendi dan lain-lain) tetapi juga semua elemen 

bangunan termasuk tangga, koridor, mekanikal (cerobong, pipa, saluran, 

tangki air dan lain-lain). Hal itu membuat seolah-olah gedung ini telanjang 

bulat tanpa penutup sedikitpun, tangga berjalan condong dan gang menuju 

ruang-ruang setiap lantai, seperti tabung kaca terlihat pada sisi terpanjang 

di sebelah barat PBGP yang berdenah segi empat (terdiri dari enam lantai 

diatas tanah dan lima lantai dibawah tanah). Pipa, cerobong dan peralatan 

mekanikal lainnya diberi warna-warna dasar merah, hijau, biru, putih, 

kuning, selain menurut fungsinya juga menjadi warna dekoratif. Sisi timur 

PGPB terletak di Rue Beaubourg, sebuah jalan raya di Paris melintang 

utara-selatan tanpa halaman dan langsung pada trotoar. Sisi barat 
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mempunyai halaman luas miring ke arah gedung, terdiri dari atap lantai 

parkirnya yang berada dibawah tanah. Hingga sekarang arsitektur PBGP 

menjadi bahan perdebatan kontroversial, namun kenyataannya menjadi 

salah satu bangunan di dunia yang terbanyak pengunjungnya, meskipun 

dari segi pemeliharaan gedung berarsitektur seperti pabrik ini sebagai 

konsekuensinya sangat mahal. 

2. Gedung Institut Dunia Arab (Institut du monde arabe), Paris 

Gedung Institut Dunia Arab (  -1987) di Paris ini juga dapat dikategorikan 

dalam bentuk arsitektur techno-arthistic. Konstruksi, bahan dan teknologi 

gedung ini hampir sama dengan Pusat Budaya George Pompidou tetapi 

jauh lebih kecil. Selain elemen kaca, hampir semua bahan konstruksi 

terbuat dari metal, aluminium dan baja tahan karat.  

 
Gb II.5 Gedung Institut Dunia Arab, Prancis 

Sumber : www.architecture.about.com  

Fungsi Institut du monde arabe identik dengan PBGP, tetapi khusus dalam 

kebudayaan Arab dengan fasilitas perpustakaan, museum, bioskop dan 

pusat audio-visual, penerbitan, toko buku, ruang-ruang riset dan diskusi 

serta fasilitas pendukung lainnya. Gedung IDA dirancang oleh tiga arsitek, 

konstruktor dan perancang mekanikal elektrikal: Jean Nouvel, Gilbert 

Lezenes dan Pierre Soria.  

Gedung ini terletak di pusat kota Paris, pada sudut persimpangan empat 

jalan dan jembatan. Quai Saint Bernard salah satu dari jalan tersebut 

merupakan sebuah jalan besar di Paris yang menyusur tepian Sungai 
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Seine. Sisi utara langsung di tepian jalan dan sisi selatan mempunyai 

halaman cukup luas. 

Dari segi bentuk IDA Paris, terdiri dari dua unsur, satu dengan lain 

berhubungan-berdempetan, keduanya beratap datar. Elemen utama berupa 

blok segi empat panjang berlantai sepuluh, lainnya salah satu dindingnya 

yang menghadap Sungai Seine berdenah kurva, berlantai lima tetapi jarak 

lantai ke lantai lebih tinggi dari yang pertama. Seperti halnya PBGP, 

elemen arsitektural: konstruksi, mekanikal-elektrikal semuanya exposed 

menjadi bagian dekoratif baik di ruang dalam maupun luar.  

Suatu teknologi canggih yang membuat arsitektur IDA sangat sesuai untuk 

dikategorikan sebagai arsitektur techno-arthistic selain elemen struktural 

tersebut, terdapat pada jendela kaca memenuhi semua bidang luar, masing-

masing berbentuk bujur sangkar dalam kerangka metal sebanyak 240 

buah. 

 
Gb II.6 Elemen jendela bangunan IDA 

Sumber : www.architecture.about.com  

Masing-masing kotak bujur sangkar serupa terdapat sebuah kotak besar 

ditengah dikelilingi kotak-kotak bujur sangkar yang lebih kecil. Di dalam 

setiap bujur sangkar besar dan kecil yang mengelilinginya terdapat 

difragma seperti kamera. Diafragma dapat diatur besar kecilnya secara 

otomatis, sehingga cahaya yang masuk ke dalam ruang dapat disesuaikan. 

Susunan kotak-kotak bujur sangkar, teratur besar kecil dengan 
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difragmanya membentuk bidang ornamen berlanggam Arab 

(“moucharabiyah”). 

 
Gb II.7 Tampilan elemen bangunan yang menyerupai difragma kamera 

Sumber : www.architecture.about.com  

3. Gedung Bank Hongkong dan Shanghai, Hongkong 

Gedung Bank Hongkong dan Shanghai (1979-1984) di Hongkong 

rancangan Norman Foster and Associates, meskipun berbeda dengan 

bangunan-bangunan yang telah diuraikan di atas, namun penonjolan bahan 

dalam hal ini metal, sistem struktur dan konstruksinya dapat disebutkan 

sebagai bentuk arsitektur Techno-arthistic.  

 
Gb II.8 Gedung Hongkong & Shanghai Bank di Cina 

Sumber : www.fosterandpartners.com 

Gedung BH&S merupakan sebuah pencakar langit dengan sebuah mega 

struktur dari metal dengan dinding kaca dan kerangka metal membentuk 
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suatu gril pada bidang sisi-sisi lebarnya. Dengan demikian sinar matahari 

lembut brises-soleil seperti konsep Le Corbusier dapat masuk ke dalam 

ruang. 

Struktur utama terdiri dari kolom-kolom berpasangan di kiri dan kanan 

masing-masing berupa kolom rangka ruang terdiri dari empat buah kolom 

silindris dalam denah bujur sangkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb II.9  Struktur utama Hongkong & Shanghai Bank 

Sumber : www.fosterandpartners.com 

Keempatnya diikat dengan balok-balok horisontal rapat, sehingga dari sisi 

luar terlihat seperti tangga. Diantara kedua struktur dan menjorok ke kiri-

kanan terdapat lantai-lantai ditahan oleh kerangka metal tarik dan plat 

lantainya juga berfungsi sebagai bagian dari kerangka, membentuk 

segitiga siku-siku. Sistem struktur tersebut diexposed sehingga bentuk 

gedung Bank Hongkong dan Shanghai seperti sebuah mesin yang 

mengkilat, berdinding kaca menjadi lambang dari zaman komunikasi 

elektronik. Pencakar langit BH&S terdiri dari empat lapis konstruksi 

semacam yang diulang, dua ditengah tinggi, di depan yang menghadap ke 
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laut lebih pendek dan di belakang terpendek. Di bagian bawah keempat 

lapisan tersebut dihubungkan menyatu hingga berkurang setengah 

tingginya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

TINJAUAN SURAKARTA 

 

Bab ini berisi tinjauan Surakarta secara umum dan ide pembentukan 

Automotive Center di Surakarta, disertai perkembangan industri otomotif di 

Indonesia pada umumnya dan Surakarta pada khususnya 

 

3.1 TINJAUAN KOTA SURAKARTA  

3.1.1 Profil Kota Surakarta 

- Letak     : 110 – 111 BT dan 7,3 – 8 LS 

- Luas area administratif  :  4404,05 Ha. 

- Total populasi   : 546.496 jiwa 

- Tingkat pertumbuhan populasi : 0,77-1,93 % per tahun 

- Populasi di bawah 15 tahun  : 191.370 

- Populasi 15-64 tahun  : 325.342 

- Populasi 65 tahun ke atas  : 29.757 
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- Kepadatan penduduk   : 12.408 jiwa/km2 

3.1.1.1 Batas administrasi 

 
Gb III.1 Peta Surakarta 

Secara administrasi Kota Surakarta berbatasan dengan: 

Sebelah utara  : Kabupaten Dati II Karanganyar 

       Kabupaten Dati II Boyolali 

Sebelah selatan : Kabupaten Dati II Sukoharjo 

Sebelah timur  : Kabupaten Dati II Karanganyar 

       Kabupaten Dati II Sukoharjo 

Sebelah Barat  : Kabupaten Dati II Sukoharjo 

       Kabupaten Dati II Boyolali 

Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan dan 51 kelurahan. Berdasarkan 

Perda no 1 tahun 1989, wilayah Kodya Dati II Surakarta dibagi dalam 4 

wilayah pengembangan yaitu Wilayah Pengembangan Utara, Barat Timur, 

dan Selatan. Dari 4 wilayah pengembangan tersebut diatas, dirinci lagi 

menjadi 10 Sub Wilayah Pengembangan (SWP), sebagai unit perencanaan. 

3.1.1.2 Klimatologi 
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- Kota Surakarta termasuk dalam kelompok iklim tropis panas  

- Suhu udara rata-rata ± 26°C  

3.1.1.2 Sarana dan Prasarana Kota 

- Sarana dan prasarana kota meliputi jalan, angkutan darat dan udara, 

lembaga perbankan, telekomunikasi dan lain-lain. 

- Sarana angkutan darat didukung oleh adanya fasilitas Terminal bus 

Tirtonadi, Stasiun Balapan, Stasiun Jebres (angkutan barang), Terminal 

Peti Kemas (TPK) Jebres, dan Pusat Pergudangan Kota di Pedaringan.  

- Sarana angkutan udara didukung dengan tersedianya fasilitas 

penerbangan berupa Bandara Adi Sumarmo. 

3.1.2 Visi dan Misi Kota Surakarta10 

3.1.2.1 Visi 
"Sala Kota Budaya", yaitu Kota yang Masyarakatnya Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Luhur, Mandiri, Berkepribadian, 
Demokratis, Rasional, Berkeadilan Sosial, Menjamin Hak Asasi Manusia, Menegakkan Supremasi Hukum, Kualitas 
Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Tatanan Masyarakat yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa 

 

3.1.2.2 Misi 

1. Mengembangkan Kota Solo sebagai kota budaya yang bertumpu pada 

perdagangan dan jasa, pendidikan, budaya dan pariwisata  

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan 

dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan serta teknologi, 

guna mewujudkan inovasi dan integritas masyarakat berlandaskan 

keTuhanan yang Maha Esa  

3. Menjadikan seluruh kegiatan ekonomi daerah sebagai pemacu tumbuh dan 

berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing dengan 

mendayagunakan potensi budaya lokal dan teknologi terapan yang akrab 

lingkungan  

                                                 
10 Perda Kota Surakarta No.10 Th. 2001 
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4. Menjadikan hukum supremasi, hukum, pelaksanaan hak asasi manusia dan 

demokrasi sebagai budaya masyarakat termasuk para penyelenggara 

pemerintahan kota  

5. Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen stakeholder 

dalam semua bidang pembangunan, merekatkan kohesi sosial budaya 

dengan komitmen cinta kota  yang berlandaskan pada nilai-nilai "Sala 

Kota Budaya". 

3.2 TINJAUAN PERKEMBANGAN INDUSTRI OTOMOTIF 

3.2.1 Perkembangan Industri Otomotif  Nasional 

§ Terjadinya krisis energi di dunia dan meningkatnya tuntutan masyarakat 

terhadap sarana transportasi, telah mendorong ilmuwan dan industri  

untuk menciptakan kendaraan bermotor dengan rancang bangun serta 

teknologi yang lebih efektif dan efisien. 

§ Bertambahnya penduduk Indonesia dan meningkatnya kebutuhan akan 

kendaraan bermotor yang selanjutnya mendorong industri-industri untuk 

meningkatkan kapasitas produksinya. 

§ Dengan semakin meningkatnya produksi kendaraan bermotor serta 

banyaknya merk dan tipe yang ditawarkan, menimbulkan persaingan 

pasar yang cukup ketat, sehingga terjadi pasar yang tidak efisien. 

Akhirnya beberapa industri kendaraan bermotor terpaksa mengadakan 

kerjasama dalam perdagangan maupun dalam bidang teknologi. 

§ Semakin maraknya bisnis mobil impor dan liberalisasi impor mobil 

Completely Built Up (CBU) menjadikan semakin banyaknya 

bermunculan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dan Importer 

Umum (IU) yang semakin berlomba mendatangkan berbagai model, dan 

tentu saja hal itu berarti pendapatan pajak yang diterima pemerintah 

semakin tinggi.11 Liberalisasi impor mobil tersebut diantaranya: 

                                                 
11 Majalah Mobilmotor edisi 06/XXXIV/18 April 2004, hal 26 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 94 

- Ditandatanganinya keputusan Dirjen Industri Logam Mesin 

Elektronika dan Aneka (ILMEA) Nomor: 027/SK/DJ-

ILMEA/XII/199 oleh Agus Tjahajana, Dirjen ILMEA, Deperindag. 

SK itu mengantar panduan impor yang terangkum dalam buku 

berjudul “Pedoman Teknis Pendaftaran Tipe, Penerapan Nomor 

Identifikasi Kendaraan dan Pengimporan Kendaraan Bermotor 

Dalam Keadaan Jadi atau CBU (Completely Built Up).” Alias, 

dibukanya keran mobil impor di Indonesia.  

- Sejak Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 

memutuskan Nomor: 49/MPP/Kep/2/2000 tentang Persyaratan 

Impor Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Utuh (CBU), tidak 

sampai enam bulan sebanyak 54 mobil CBU telah didaftar di 

Deperindag. Sedangkan sampai sekarang, jumlah tipe mobil CBU 

telah mencapai lebih dari 400. Ini menandakan betapa “gurihnya” 

dagang mobil CBU di Indonesia. 

§ Volume penjualan mobil di Indonesia yang terus meningkat dari tahun 

ke tahun. Hal ini terlihat dari tabel dibawah ini : 

Volume Penjualan Mobil 

di Indonesia 

Tahun Volume (Unit) 

2000 298.665 

2001 300.000 

2002 317.000 

2003 354.333 

 2004* 385.000 

* Target 

Tabel III.1 Volume penjualan mobil di Indonesia 

Sumber :  Gaikindo (Jawa Pos, 5 April 2004) 

 

§ Regulasi bisnis otomotif yang semakin longgar dan terbuka, khususnya 

di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).  
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Dengan diberlakukannya Common Effective Preferential Tariff (CEPT), 

dimana bea impor ditetapkan hanya lima persen sejak awal tahun ini. 

Dalam situasi ini, tarif bea masuk semakin kompetitif di negara-negara 

ASEAN. Beberapa ATPM, yang menangani divisi manufaktur mulai 

melirik strategi untuk menambah jumlah mobil yang dirakit didalam 

negeri (Completely Knocked-Down atau CKD). Sebelumnya ATPM 

cenderung memilih mendatangkan mobil yang diproduksi di negara lain, 

seperti Thailand.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Surakarta sebagai Lokasi Automotive Center 

 

Kota Surakarta merupakan kota yang terus berkembang menjadi sebuah 

kota besar. Hal ini terlihat dari perkembangan tingkat perekonomian 

masyarakat dan tingkat mobilitas yang cukup tinggi sebagai salah satu 

faktor pendukungnya. Seperti yang diungkapkan Ketua Badan Perencanaan 

Daerah (Bapeda) Surakarta, Ir. Masrin Hadi:13 

- Potensi ekonomi Solo dianggap cukup besar bila dilihat dari peredaran 

uang yang ada dan naluri bisnis masyarakatnya.  

- Iklim investasi di Solo meningkat cukup pesat. Hal ini bisa dilihat dari 

kualitas bangunan dimana dari pendapatan retribusi Ijin Mendirikan 

                                                 
12 Jawa Pos, 22 April 2004 
13 Jawa Pos- Radar Solo, 12 April 2004 
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Bangunan (IMB) tahun 2003 mencapai 3 miliar lebih. Jika 

dianalogikan besarnya IMB 1,75 persen, maka dari hitungan kasar 

diperoleh ancer-ancer nilai bangunan mencapai 150 miliar. 

Peningkatan itu cukup signifikan sebab beberapa tahun lalu retribusi 

IMB hanya 350 juta, lalu meningkat 750 juta, lalu naik lagi 2 miliar 

dan terakhir membumbung sampai 3 miliar.  

Selain itu, faktor penunjang yang mendukung daya saing kota Surakarta 

diantaranya14  

- Produk kota dan pegawai sektor industri 

- Prosentase produk lokal dalam ekonomi nasional 

- Prosentase populasi dengan pendidikan tinggi 

- Jumlah lembaga penelitian, sekolah kejuruan dan universitas. 

- Jarak dengan jalan utama, rel kereta api, airport dan pelabuhan. 

- Ketersediaan berbagai rumah sakit/fasilitas kesehatan, fasilitas hiburan 

dan fasilitas transportasi 

- Ketersediaan pelayanan bisnis (gudang, suplai industri, dll) 

- Ketersediaan lahan terutama untuk pertanian dan industri/komersial. 

- Dan sebagainya. 

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

meningkatnya volume dan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan 

bermotor merupakan indikator bahwa animo masyarakat terhadap bidang 

otomotif semakin membaik. Hal itu juga terlihat dari adanya berbagai 

kegiatan otomotif yang sering diadakan di Surakarta seperti bursa mobil 

baru maupun bekas serta pameran otomotif yang sering diadakan di pusat-

pusat perbelanjaan maupun tempat lain di Surakarta tidak pernah sepi dari 

pengunjung.  

Akan tetapi keadaan tersebut tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas 

yang mampu mendukung kemajuan perkembangannya. Fasilitas-fasilitas 
                                                 
14 www.cdsindonesia.org 
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yang ada sekarang ini biasanya  terbatas pada bangunan showroom produk 

otomotif tertentu yang biasanya meliputi kegiatan pemasaran, bengkel dan 

suku cadang. Sehingga konsumen akan merasa kesulitan apabila ingin 

membandingkan secara langsung produk-produk dari berbagai merk 

kendaraan bermotor (mobil) dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang 

menyertainya. 

3.2.3 Fasilitas Pelayanan Otomotif di Surakarta 

3.2.3.1 Kegiatan yang ditampung 

Kegiatan fasilitas pelayanan otomotif yang ada di Kota Surakarta dapat 

dibedakan menjadi: 

1. Kegiatan Fasilitas Dealer Otomotif  

Kegiatan Dealer Otomotif terdiri dari: 

1. Dealer Otomotif yang melayani penjualan mobil baik baru maupun 

bekas dan melayani penyewaan mobil. 

2. Dealer Otomotif yang melayani penjualan mobil yang baru saja. 

3. Dealer Otomotif yang melayani penjualan mobil baru maupun 

bekas, bengkel mobil dan penjualan suku cadang mobil. 

2. Kegiatan Perbengkelan (termasuk modifikasi) 

Yaitu kegiatan fasilitas otomotif yang melayani bengkel mobil dan 

penyediaan suku cadang mobil. 

 

3. Kegiatan Toko Suku Cadang 

Yaitu fasilitas otomotif yang hanya melayani penyediaan suku cadang 

mobil saja. 

3.2.3.2 Skala pelayanan 

Skala pelayanan dari fasilitas otomotif yang ada di Surakarta ini secara 

mayoritas hanya berskala Kota Surakarta dan daerah sekitarnya. 

3.2.3.3 Status kelembagaan 
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Mayoritas, status kelembagaan dari fasilitas otomotif yang ada di 

Surakarta merupakan lembaga swasta/pribadi, dengan manajemen mandiri, 

murni sebagai suatu badan usaha. 

3.2.3.4 Sistem pengelolaan 

Sistem pengelolaan yang dijalankan adalah pengelolaan secara mandiri 

dari pihak pemilik badan usaha itu sendiri. 

 

3.3 POTENSI, KENDALA DAN PROSPEK AUTOMOTIVE CENTER DI 

SURAKARTA 

3.3.1 Potensi 

Dalam melihat potensi yang terdapat pada Kota Surakarta ini dibagi ke 

dalam tiga aspek, yaitu : 

a. Aspek masyarakat Kota Surakarta sebagai calon konsumen dari 

automotive center ini. Potensinya antara lain : 

- Pertumbuhan penduduk yang cukup besar setiap tahunnya sekitar 

0,77 % merupakan pangsa pasar yang potensial bagi berdirinya suatu 

pusat perdagangan seperti automotive center ini. 

- Semakin meningkatnya perkembangan perdagangan di Kota 

Surakarta yang menunjukkan tingkat perekonomian masyarakat yang 

semakin meningkat dan terus membaik. 

- Adanya keinginan dari masyarakat akan adanya wadah/ bangunan 

yang mampu melayani kebutuhan masyarakat akan informasi, 

promosi dan pemasaran serta pelayanan jasa dalam bidang otomotif 

(dengan kualitas mutu dan pelayanan terjamin baik) secara 

bersamaan dalam satu bangunan, sehingga memudahkan masyarakat 

dalam mencari dan memilih berbagai alternatif kebutuhan otomotif 

yang sesuai.  

b. Aspek perkembangan Kota Surakarta sebagai tempat fungsi automotive 

center ini beroperasi. Potensinya antara lain: 
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- Perkembangan Kota Surakarta dengan tingkat mobilisasi, volume 

kendaraan, kebutuhan masyarakat akan kendaraan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

meningkat, merupakan kondisi potensial untuk memperkenalkan, 

menjual dan mengembangkan teknologi otomotif. 

- Kota Surakarta sebagai Kota Pariwisata secara langsung 

membutuhkan sarana transportasi yang lebih lengkap dalam 

menunjang perkembangan kepariwisataannya. 

c. Aspek kondisi fisik Kota Surakarta sebagai tempat berdirinya bangunan 

automotive center ini. Potensinya antara lain: 

- Letak Kota Surakarta yang stategis yaitu sebagai penghubung antara 

Daerah Istimewa Jogjakarta dan Semarang serta sebagai penghubung 

antara daerah Propinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. 

- Sarana dan prasarana transportasi kota yang cukup penting meliputi 

jalan, angkutan darat dan udara telah tersedia di Kota Surakarta, 

sehingga menunjang untuk menerima kehadiran automotive center 

yang membawa teknologi otomotif yang membutuhkan kelengkapan 

sarana dan prasarana transportasi yang memadai. 

- Kota Surakarta yang memiliki topografi yang relatif datar sangat 

cocok untuk berdirinya sebuah bangunan automotive center sebagai 

pusat perdagangan yang membutuhkan kemudahan, kenyamanan dan 

keamanan bagi penggunanya. 

3.3.1 Kendala  

Sama halnya dengan potensi yang ada di Kota Surakarta, maka kendala 

yang ada di Kota Surakarta juga dapat dikelompokkan ke dalam tiga asek, 

yaitu antara lain:  

a. Aspek masyarakat Kota Surakarta sebagai calon konsumen dari 

automotive center ini. Kendalanya antara lain : 
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- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan 

terampil dalam bidang otomotif, sehingga perlunya menciptakan SDM 

yang mampu memahami dan ahli dalam hal otomotif dan dalam 

menggunakan perlengkapan/peralatan otomotif yang berteknologi 

tinggi. 

b. Aspek perkembangan Kota Surakarta sebagai tempat fungsi automotive 

center ini beroperasi. Kendalanya antara lain: 

- Belum adanya industri otomotif yang memproduksi otomotif (mobil), 

suku cadang, perlengkapan dan aksesoris mobil di Kota Surakarta ini 

sebagai fasilitas pendukung utama dari automotive center. 

- Belum terlihatnya niat baik dari Pemerintah Kota Surakarta untuk 

membangun sebuah bangunan yang mampu mendukung 

berkembangnya teknologi otomotif di Surakarta. 

c. Aspek kondisi fisik Kota Surakarta sebagai tempat berdirinya bangunan 

automotive center ini. Kendalanya antara lain: 

- Sarana dan prasarana penunjang yang kurang memadai seperti lebar 

dan kondisi jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang 

semakin meningkat. 

- Terbatasnya lahan kosong yang bisa digunakan untuk membangun 

proyek automotive centerini. Karena sebagian besar lahan yang 

strategis untuk pembangunan proyek automotive center ini sudah ada 

bangunannya. 

3.3.2 Prospek 

Ada beberapa prospek yang diharapkan dari dibangunnya proyek 

automotive center ini, antara lain: 

- Keberadaan automotive center di Kota Surakarta diharapkan dapat 

menjadi proyek percontohan standarisasi pelayanan otomotif baik 

secara kualitas (berskala Jawa Tengah) maupun secara kuantitas (skala 

lokal Kota Surakarta dan sekitarnya) 
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- Sarana transportasi sangat besar peranannya dalam mendukung laju 

perkembangan pembangunan, sehingga diharapkan proyek automotive 

center ini dapat ikut berperan memajukan laju pertumbuhan 

pembangunan dan perekonomian Kota Surakarta. 

- Seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Surakarta, 

maka kebutuhan akan teknologi otomotif akan semakin meningkat 

pula. Bukan hanya terbatas pada kebutuhan akan produk fisik dari 

otomotif, tetapi juga kebutuhan akan informasi perkembangan 

kemajuan teknologi otomotif. 

 

Dengan melihat latar belakang diatas, maka kota Surakarta 
memungkinkan untuk dibangunnya suatu wadah berupa 
fasilitas automotive center yang mampu menjawab berbagai 
potensi dan kendala yang ada dengan melihat prospek 
kedepan bagi perkembangan Kota Surakarta itu sendiri 
 

 

BAB III 

TINJAUAN SURAKARTA 

 

Bab ini berisi tinjauan Surakarta secara umum dan ide pembentukan 

Automotive Center di Surakarta, disertai perkembangan industri otomotif di 

Indonesia pada umumnya dan Surakarta pada khususnya 

 

3.4 TINJAUAN KOTA SURAKARTA  

3.1.1 Profil Kota Surakarta 

- Letak     : 110 – 111 BT dan 7,3 – 8 LS 

- Luas area administratif  :  4404,05 Ha. 
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- Total populasi   : 546.496 jiwa 

- Tingkat pertumbuhan populasi : 0,77-1,93 % per tahun 

- Populasi di bawah 15 tahun  : 191.370 

- Populasi 15-64 tahun  : 325.342 

- Populasi 65 tahun ke atas  : 29.757 

- Kepadatan penduduk   : 12.408 jiwa/km2 

3.1.1.1 Batas administrasi 

 
Gb III.1 Peta Surakarta 

Secara administrasi Kota Surakarta berbatasan dengan: 

Sebelah utara  : Kabupaten Dati II Karanganyar 

       Kabupaten Dati II Boyolali 

Sebelah selatan : Kabupaten Dati II Sukoharjo 

Sebelah timur  : Kabupaten Dati II Karanganyar 

       Kabupaten Dati II Sukoharjo 

Sebelah Barat  : Kabupaten Dati II Sukoharjo 

       Kabupaten Dati II Boyolali 
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Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan dan 51 kelurahan. Berdasarkan 

Perda no 1 tahun 1989, wilayah Kodya Dati II Surakarta dibagi dalam 4 

wilayah pengembangan yaitu Wilayah Pengembangan Utara, Barat Timur, 

dan Selatan. Dari 4 wilayah pengembangan tersebut diatas, dirinci lagi 

menjadi 10 Sub Wilayah Pengembangan (SWP), sebagai unit perencanaan. 

3.1.1.2 Klimatologi 

- Kota Surakarta termasuk dalam kelompok iklim tropis panas  

- Suhu udara rata-rata ± 26°C  

3.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kota 

- Sarana dan prasarana kota meliputi jalan, angkutan darat dan udara, 

lembaga perbankan, telekomunikasi dan lain-lain. 

- Sarana angkutan darat didukung oleh adanya fasilitas Terminal bus 

Tirtonadi, Stasiun Balapan, Stasiun Jebres (angkutan barang), Terminal 

Peti Kemas (TPK) Jebres, dan Pusat Pergudangan Kota di Pedaringan.  

- Sarana angkutan udara didukung dengan tersedianya fasilitas 

penerbangan berupa Bandara Adi Sumarmo. 

3.1.3 Visi dan Misi Kota Surakarta15 

3.1.2.3 Visi 
"Sala Kota Budaya", yaitu Kota yang Masyarakatnya Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Luhur, Mandiri, Berkepribadian, 
Demokratis, Rasional, Berkeadilan Sosial, Menjamin Hak Asasi Manusia, Menegakkan Supremasi Hukum, Kualitas 
Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Tatanan Masyarakat yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa 

 

3.1.2.4 Misi 

6. Mengembangkan Kota Solo sebagai kota budaya yang bertumpu pada 

perdagangan dan jasa, pendidikan, budaya dan pariwisata  

7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan 

dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan serta teknologi, 

                                                 
15 Perda Kota Surakarta No.10 Th. 2001 
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guna mewujudkan inovasi dan integritas masyarakat berlandaskan 

keTuhanan yang Maha Esa  

8. Menjadikan seluruh kegiatan ekonomi daerah sebagai pemacu tumbuh dan 

berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing dengan 

mendayagunakan potensi budaya lokal dan teknologi terapan yang akrab 

lingkungan  

9. Menjadikan hukum supremasi, hukum, pelaksanaan hak asasi manusia dan 

demokrasi sebagai budaya masyarakat termasuk para penyelenggara 

pemerintahan kota  

10. Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen stakeholder 

dalam semua bidang pembangunan, merekatkan kohesi sosial budaya 

dengan komitmen cinta kota  yang berlandaskan pada nilai-nilai "Sala 

Kota Budaya". 

3.5 TINJAUAN PERKEMBANGAN INDUSTRI OTOMOTIF 

3.2.1 Perkembangan Industri Otomotif  Nasional 

§ Terjadinya krisis energi di dunia dan meningkatnya tuntutan masyarakat 

terhadap sarana transportasi, telah mendorong ilmuwan dan industri  

untuk menciptakan kendaraan bermotor dengan rancang bangun serta 

teknologi yang lebih efektif dan efisien. 

§ Bertambahnya penduduk Indonesia dan meningkatnya kebutuhan akan 

kendaraan bermotor yang selanjutnya mendorong industri-industri untuk 

meningkatkan kapasitas produksinya. 

§ Dengan semakin meningkatnya produksi kendaraan bermotor serta 

banyaknya merk dan tipe yang ditawarkan, menimbulkan persaingan 

pasar yang cukup ketat, sehingga terjadi pasar yang tidak efisien. 

Akhirnya beberapa industri kendaraan bermotor terpaksa mengadakan 

kerjasama dalam perdagangan maupun dalam bidang teknologi. 
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§ Semakin maraknya bisnis mobil impor dan liberalisasi impor mobil 

Completely Built Up (CBU) menjadikan semakin banyaknya 

bermunculan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dan Importer 

Umum (IU) yang semakin berlomba mendatangkan berbagai model, dan 

tentu saja hal itu berarti pendapatan pajak yang diterima pemerintah 

semakin tinggi.16 Liberalisasi impor mobil tersebut diantaranya: 

- Ditandatanganinya keputusan Dirjen Industri Logam Mesin 

Elektronika dan Aneka (ILMEA) Nomor: 027/SK/DJ-

ILMEA/XII/199 oleh Agus Tjahajana, Dirjen ILMEA, Deperindag. 

SK itu mengantar panduan impor yang terangkum dalam buku 

berjudul “Pedoman Teknis Pendaftaran Tipe, Penerapan Nomor 

Identifikasi Kendaraan dan Pengimporan Kendaraan Bermotor 

Dalam Keadaan Jadi atau CBU (Completely Built Up).” Alias, 

dibukanya keran mobil impor di Indonesia.  

- Sejak Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 

memutuskan Nomor: 49/MPP/Kep/2/2000 tentang Persyaratan 

Impor Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Utuh (CBU), tidak 

sampai enam bulan sebanyak 54 mobil CBU telah didaftar di 

Deperindag. Sedangkan sampai sekarang, jumlah tipe mobil CBU 

telah mencapai lebih dari 400. Ini menandakan betapa “gurihnya” 

dagang mobil CBU di Indonesia. 

§ Volume penjualan mobil di Indonesia yang terus meningkat dari tahun 

ke tahun. Hal ini terlihat dari tabel dibawah ini : 

Volume Penjualan Mobil 

di Indonesia 

Tahun Volume (Unit) 

2000 298.665 

2001 300.000 

                                                 
16 Majalah Mobilmotor edisi 06/XXXIV/18 April 2004, hal 26 
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2002 317.000 

2003 354.333 

 2004* 385.000 

* Target 

Tabel III.1 Volume penjualan mobil di Indonesia 

Sumber :  Gaikindo (Jawa Pos, 5 April 2004) 

 

§ Regulasi bisnis otomotif yang semakin longgar dan terbuka, khususnya 

di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).  

Dengan diberlakukannya Common Effective Preferential Tariff (CEPT), 

dimana bea impor ditetapkan hanya lima persen sejak awal tahun ini. 

Dalam situasi ini, tarif bea masuk semakin kompetitif di negara-negara 

ASEAN. Beberapa ATPM, yang menangani divisi manufaktur mulai 

melirik strategi untuk menambah jumlah mobil yang dirakit didalam 

negeri (Completely Knocked-Down atau CKD). Sebelumnya ATPM 

cenderung memilih mendatangkan mobil yang diproduksi di negara lain, 

seperti Thailand.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Surakarta sebagai Lokasi Automotive Center 

 

Kota Surakarta merupakan kota yang terus berkembang menjadi sebuah 

kota besar. Hal ini terlihat dari perkembangan tingkat perekonomian 

                                                 
17 Jawa Pos, 22 April 2004 
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masyarakat dan tingkat mobilitas yang cukup tinggi sebagai salah satu 

faktor pendukungnya. Seperti yang diungkapkan Ketua Badan Perencanaan 

Daerah (Bapeda) Surakarta, Ir. Masrin Hadi:18 

- Potensi ekonomi Solo dianggap cukup besar bila dilihat dari peredaran 

uang yang ada dan naluri bisnis masyarakatnya.  

- Iklim investasi di Solo meningkat cukup pesat. Hal ini bisa dilihat dari 

kualitas bangunan dimana dari pendapatan retribusi Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB) tahun 2003 mencapai 3 miliar lebih. Jika 

dianalogikan besarnya IMB 1,75 persen, maka dari hitungan kasar 

diperoleh ancer-ancer nilai bangunan mencapai 150 miliar. 

Peningkatan itu cukup signifikan sebab beberapa tahun lalu retribusi 

IMB hanya 350 juta, lalu meningkat 750 juta, lalu naik lagi 2 miliar 

dan terakhir membumbung sampai 3 miliar.  

Selain itu, faktor penunjang yang mendukung daya saing kota Surakarta 

diantaranya19  

- Produk kota dan pegawai sektor industri 

- Prosentase produk lokal dalam ekonomi nasional 

- Prosentase populasi dengan pendidikan tinggi 

- Jumlah lembaga penelitian, sekolah kejuruan dan universitas. 

- Jarak dengan jalan utama, rel kereta api, airport dan pelabuhan. 

- Ketersediaan berbagai rumah sakit/fasilitas kesehatan, fasilitas hiburan 

dan fasilitas transportasi 

- Ketersediaan pelayanan bisnis (gudang, suplai industri, dll) 

- Ketersediaan lahan terutama untuk pertanian dan industri/komersial. 

- Dan sebagainya. 

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

meningkatnya volume dan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan 

                                                 
18 Jawa Pos- Radar Solo, 12 April 2004 
19 www.cdsindonesia.org 
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bermotor merupakan indikator bahwa animo masyarakat terhadap bidang 

otomotif semakin membaik. Hal itu juga terlihat dari adanya berbagai 

kegiatan otomotif yang sering diadakan di Surakarta seperti bursa mobil 

baru maupun bekas serta pameran otomotif yang sering diadakan di pusat-

pusat perbelanjaan maupun tempat lain di Surakarta tidak pernah sepi dari 

pengunjung.  

Akan tetapi keadaan tersebut tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas 

yang mampu mendukung kemajuan perkembangannya. Fasilitas-fasilitas 

yang ada sekarang ini biasanya  terbatas pada bangunan showroom produk 

otomotif tertentu yang biasanya meliputi kegiatan pemasaran, bengkel dan 

suku cadang. Sehingga konsumen akan merasa kesulitan apabila ingin 

membandingkan secara langsung produk-produk dari berbagai merk 

kendaraan bermotor (mobil) dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang 

menyertainya. 

3.2.3 Fasilitas Pelayanan Otomotif di Surakarta 

3.2.3.1 Kegiatan yang ditampung 

Kegiatan fasilitas pelayanan otomotif yang ada di Kota Surakarta dapat 

dibedakan menjadi: 

4. Kegiatan Fasilitas Dealer Otomotif  

Kegiatan Dealer Otomotif terdiri dari: 

1. Dealer Otomotif yang melayani penjualan mobil baik baru maupun 

bekas dan melayani penyewaan mobil. 

2. Dealer Otomotif yang melayani penjualan mobil yang baru saja. 

3. Dealer Otomotif yang melayani penjualan mobil baru maupun 

bekas, bengkel mobil dan penjualan suku cadang mobil. 

5. Kegiatan Perbengkelan (termasuk modifikasi) 

Yaitu kegiatan fasilitas otomotif yang melayani bengkel mobil dan 

penyediaan suku cadang mobil. 
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6. Kegiatan Toko Suku Cadang 

Yaitu fasilitas otomotif yang hanya melayani penyediaan suku cadang 

mobil saja. 

3.2.3.5 Skala pelayanan 

Skala pelayanan dari fasilitas otomotif yang ada di Surakarta ini secara 

mayoritas hanya berskala Kota Surakarta dan daerah sekitarnya. 

3.2.3.6 Status kelembagaan 

Mayoritas, status kelembagaan dari fasilitas otomotif yang ada di 

Surakarta merupakan lembaga swasta/pribadi, dengan manajemen mandiri, 

murni sebagai suatu badan usaha. 

3.2.3.7 Sistem pengelolaan 

Sistem pengelolaan yang dijalankan adalah pengelolaan secara mandiri 

dari pihak pemilik badan usaha itu sendiri. 

 

3.6 POTENSI, KENDALA DAN PROSPEK AUTOMOTIVE CENTER DI 

SURAKARTA 

3.3.1 Potensi 

Dalam melihat potensi yang terdapat pada Kota Surakarta ini dibagi ke 

dalam tiga aspek, yaitu : 

d. Aspek masyarakat Kota Surakarta sebagai calon konsumen dari 

automotive center ini. Potensinya antara lain : 

- Pertumbuhan penduduk yang cukup besar setiap tahunnya sekitar 

0,77 % merupakan pangsa pasar yang potensial bagi berdirinya suatu 

pusat perdagangan seperti automotive center ini. 

- Semakin meningkatnya perkembangan perdagangan di Kota 

Surakarta yang menunjukkan tingkat perekonomian masyarakat yang 

semakin meningkat dan terus membaik. 

- Adanya keinginan dari masyarakat akan adanya wadah/ bangunan 

yang mampu melayani kebutuhan masyarakat akan informasi, 
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promosi dan pemasaran serta pelayanan jasa dalam bidang otomotif 

(dengan kualitas mutu dan pelayanan terjamin baik) secara 

bersamaan dalam satu bangunan, sehingga memudahkan masyarakat 

dalam mencari dan memilih berbagai alternatif kebutuhan otomotif 

yang sesuai.  

e. Aspek perkembangan Kota Surakarta sebagai tempat fungsi automotive 

center ini beroperasi. Potensinya antara lain: 

- Perkembangan Kota Surakarta dengan tingkat mobilisasi, volume 

kendaraan, kebutuhan masyarakat akan kendaraan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

meningkat, merupakan kondisi potensial untuk memperkenalkan, 

menjual dan mengembangkan teknologi otomotif. 

- Kota Surakarta sebagai Kota Pariwisata secara langsung 

membutuhkan sarana transportasi yang lebih lengkap dalam 

menunjang perkembangan kepariwisataannya. 

f. Aspek kondisi fisik Kota Surakarta sebagai tempat berdirinya bangunan 

automotive center ini. Potensinya antara lain: 

- Letak Kota Surakarta yang stategis yaitu sebagai penghubung antara 

Daerah Istimewa Jogjakarta dan Semarang serta sebagai penghubung 

antara daerah Propinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. 

- Sarana dan prasarana transportasi kota yang cukup penting meliputi 

jalan, angkutan darat dan udara telah tersedia di Kota Surakarta, 

sehingga menunjang untuk menerima kehadiran automotive center 

yang membawa teknologi otomotif yang membutuhkan kelengkapan 

sarana dan prasarana transportasi yang memadai. 

- Kota Surakarta yang memiliki topografi yang relatif datar sangat 

cocok untuk berdirinya sebuah bangunan automotive center sebagai 

pusat perdagangan yang membutuhkan kemudahan, kenyamanan dan 

keamanan bagi penggunanya. 
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3.3.1 Kendala  

Sama halnya dengan potensi yang ada di Kota Surakarta, maka kendala 

yang ada di Kota Surakarta juga dapat dikelompokkan ke dalam tiga asek, 

yaitu antara lain:  

d. Aspek masyarakat Kota Surakarta sebagai calon konsumen dari 

automotive center ini. Kendalanya antara lain : 

- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan 

terampil dalam bidang otomotif, sehingga perlunya menciptakan SDM 

yang mampu memahami dan ahli dalam hal otomotif dan dalam 

menggunakan perlengkapan/peralatan otomotif yang berteknologi 

tinggi. 

e. Aspek perkembangan Kota Surakarta sebagai tempat fungsi automotive 

center ini beroperasi. Kendalanya antara lain: 

- Belum adanya industri otomotif yang memproduksi otomotif (mobil), 

suku cadang, perlengkapan dan aksesoris mobil di Kota Surakarta ini 

sebagai fasilitas pendukung utama dari automotive center. 

- Belum terlihatnya niat baik dari Pemerintah Kota Surakarta untuk 

membangun sebuah bangunan yang mampu mendukung 

berkembangnya teknologi otomotif di Surakarta. 

f. Aspek kondisi fisik Kota Surakarta sebagai tempat berdirinya bangunan 

automotive center ini. Kendalanya antara lain: 

- Sarana dan prasarana penunjang yang kurang memadai seperti lebar 

dan kondisi jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang 

semakin meningkat. 

- Terbatasnya lahan kosong yang bisa digunakan untuk membangun 

proyek automotive centerini. Karena sebagian besar lahan yang 

strategis untuk pembangunan proyek automotive center ini sudah ada 

bangunannya. 

3.3.3 Prospek 
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Ada beberapa prospek yang diharapkan dari dibangunnya proyek 

automotive center ini, antara lain: 

- Keberadaan automotive center di Kota Surakarta diharapkan dapat 

menjadi proyek percontohan standarisasi pelayanan otomotif baik 

secara kualitas (berskala Jawa Tengah) maupun secara kuantitas (skala 

lokal Kota Surakarta dan sekitarnya) 

- Sarana transportasi sangat besar peranannya dalam mendukung laju 

perkembangan pembangunan, sehingga diharapkan proyek automotive 

center ini dapat ikut berperan memajukan laju pertumbuhan 

pembangunan dan perekonomian Kota Surakarta. 

- Seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Surakarta, 

maka kebutuhan akan teknologi otomotif akan semakin meningkat 

pula. Bukan hanya terbatas pada kebutuhan akan produk fisik dari 

otomotif, tetapi juga kebutuhan akan informasi perkembangan 

kemajuan teknologi otomotif. 

 

Dengan melihat latar belakang diatas, maka kota Surakarta 
memungkinkan untuk dibangunnya suatu wadah berupa 
fasilitas automotive center yang mampu menjawab berbagai 
potensi dan kendala yang ada dengan melihat prospek 
kedepan bagi perkembangan Kota Surakarta itu sendiri 
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BAB V 

ANALISA PENDEKATAN 

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

SURAKARTA AUTOMOTIVE CENTER 

 
Bab ini menyajikan analisa yang meliputi bahasan dari uraian bab-bab sebelumnya untuk kemudian disimpulkan 
sebagai titik tolak menuju ke pendekatan perencanaan dan perancangan Surakarta Automotive Center (SAC) dengan 
pendekatan Arsitektur Techno-Arthistic (TA). 

Kerangka Analisa Pendekatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 ANALISA PENDEKATAN KONSEP PERUANGAN  

5.1.1 Pengelompokan Kegiatan 

SURAKARTA  

AUTOMOTIVE CENTER 

Sumber : Analisa penulis 

Peruangan Penentuan 
lokasi 

Orientasi dan bentuk 
massa bangunan 

Karakteristik bangunan 
Techno-Arthistic 

Olahan 
site 

Bentuk 

Building 

foot print 

Facades 

design 

Bahan 
bangunan 

Struktur dan 
konstruksi 

Utilitas 
bangunan 

Sumber energi 

Pencahayaan dan 
penghawaan 

Sanitasi dan 
pengelolaan limbah 

Mekanikal elektrikal 
Skema V.1 Kerangka analisa pendekatan 
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1. Berdasarkan program kegiatan, dibagi menjadi : 

- Kegiatan informasi 

- Kegiatan promosi dan pemasaran 

- Kegiatan pelayanan jasa 

- Kegiatan pengelolaan 

- Kegiatan fasilitas bangunan 

2. Berdasarkan sifat kegiatan/ zona : 

a. Kegiatan publik  

Merupakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan konsumen: 

-  Kegiatan informasi  

-  Kegiatan promosi dan pemasaran 

-  Kegiatan pelayanan jasa (service) 

-  Kegiatan fasilitas bangunan 

b. Kegiatan semi publik 

Merupakan kegiatan yang berhubungan dengan konsumen secara 

tidak langsung : 

-  Kegiatan informasi 

-  Kegiatan promosi dan pemasaran 

-  Kegiatan pelayanan jasa 

-  Kegiatan fasilitas bangunan 

c. Kegiatan privat 

Merupakan kegiatan intern dari Surakarta Automotive Center dan 

tidak melibatkan konsumen secara langsung : 

-  Kegiatan pengelolaan 

 

 

 

3. Berdasarkan pengelompokan kegiatan : 

a. Kegiatan Utama 
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Kegiatan yang diprioritaskan dalam bangunan Surakarta Automotive 

Center, meliputi : 

- Kegiatan informasi  

- Kegiatan promosi dan pemasaran  

b. Kegiatan Pendukung 

Merupakan kegiatan yang mendukung kegiatan utama secara 

khusus, sehingga kegiatan utama bisa berjalan lebih baik dan lancar. 

Kegiatan ini meliputi : 

- Kegiatan pelayanan jasa 

- Kegiatan pengelolaan 

c. Kegiatan Pelengkap 

Merupakan kegiatan yang dibutuhkan untuk melengkapi dan 

memberikan nilai tambah terhadap pelayanan yang ada serta 

menunjang seluruh kegiatan yang ada pada Surakarta Automotive 

Center yaitu kegiatan fasilitas bangunan. 

5.1.2 Pengelompokan Pelaku Kegiatan 

1. Pengelola 

 TUGAS 

Direktur 
Memimpin dan mengatur berjalannya fungsi bangunan  
SAC. 

Wakil Direktur + Sekretaris Membantu tugas Direktur 
Kabag Administrasi Umum 
+ staff 

Mengurusi masalah administrasi umum 

Kabag Personalia + staff Mengurusi masalah kepegawaian intern 

Kabag Informasi + staff 
Mengurusi masalah penyediaan informasi baik mengenai 
otomotif maupun bangunan SAC. 

Kabag Promosi dan 
Pemasaran + staff 

Mengurusi masalah promosi dan pemasaran produk 
otomotif 

Kabag Pelayanan Jasa 
+ staff 

Mengurusi masalah pelayanan jasa yang diselenggarakan 
SAC. 

Kabag Pemeliharaan 
Bangunan + staff 

Melaksanakan pemeliharaan bangunan 

Tabel V.1 Pelaku dan kegiatan pengelolaan 

2. Pengunjung 

PENGUNJUNG TUJUAN 
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Fasilitas Informasi 
Mendapatkan informasi berkaitan dengan 
otomotif maupun mengenai bangunan SAC 

Fasilitas Promosi dan Pemasaran 
Mendapatkan informasi mengenai produk 
otomotif yang ditawarkan 

Fasilitas Pelayanan Jasa Mendapatkan pelayanan jasa otomotif yang 
disediakan pada SAC 

Fasilitas Bangunan Menikmati fasilitas yang disediakan SAC 
Tabel V.2 Kegiatan pengunjung SAC 

5.1.3 Pendekatan Penentuan Besaran Ruang 

1. Dasar perhitungan besaran ruang 

a. Perhitungan standar (studi literatur) 

Perhitungan yang didapat dari studi literatur yang berhubungan 

dengan permasalahan yang ada. 

b. Perhitungan khusus 

Perhitungan dengan mempertimbangkan : 

- Feasibility besaran ruang 

Dipengaruhi berbagai faktor : jenis kegiatan, modul, alat dan 

layout, standar yang ada untuk menentukan kapasitas dan daya 

tampung yang disesuaikan dalam 10 tahun mendatang 

- Modul ruang  

Pertimbangan : kebutuhan ruang gerak manusia dan peralatan 

yang dipakai pada kegiatan operasional. 

§ Kebutuhan akan ruang gerak manusia yaitu kelipatan 0,6 m 

 
GbV.1 Kebutuhan gerak tubuh manusia 

Sumber : Data arsitek 

§ Kebutuhan akan letak perabotan yaitu kelipatan 0,3 m 
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Gb V.2 Dimensi manusia dengan perabotan 

Sumber : Data arsitek 

§ Kebutuhan modul mobil 

Merupakan modul utama yaitu ditetapkan 25,92 m2 (3,6 m x 

7,2 m) berdasarkan standart luasan ruang kerja 1 mobil pada 

bengkel.  

 

 
Gb V.3 Desain dan ukuran mobil standar 

Sumber : Data arsitek 

- Flow gerak / sirkulasi 
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10 % : ketentuan standar flow gerak minimum 

20 % : kebutuhan keleluasaan sirkulasi 

30 % : tuntutan kenyamanan fisik 

40 % : tuntutan kenyamanan psikologis 

50 % : tuntutan persyaratan spesifikasi kegiatan 

60 % : keterkaitan dengan service kegiatan 

Sedangkan untuk ruang-ruang umum seperi hall, lobby, show 

room, flow berkisar antara 100%-200%. 

- Kepuasan pemakai ruang 

c. Perhitungan asumsi 

Perhitungan dengan pertimbangan : 

- Kasus 

- Survei (studi banding) 

- Pertimbangan/ kebijaksanaan dari instansi terkait. 

2. Kapasitas pelayanan 

Surakarta Automotive Center sebagai pusat informasi, promosi dan 

pemasaran serta pelayanan jasa dengan sistem One Stop Automotive 

Shopping, direncanakan mampu melayani secara makro dan kualitatif 

dalam skala Propinsi Jawa Tengah serta secara mikro dan kuantitatif 

melayani kepentingan Kota Surakarta dan sekitarnya dalam jangka 

waktu 10 tahun ke depan. 

3. Sumber Perhitungan Besaran Ruang 

- Architects’ Data, Ernest Neufert Standard 

- Building Planning and Design Standard 

- Studi Ruang Gerak 

- Studi Banding 

- Asumsi 
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4. Kebutuhan Ruang dan Perhitungan Besaran Ruang 
Fasilitas Informasi 
 

Kelompok ruang Ruang 
 

Kapasitas 
ruang Standar luas ruang Sumber Perhitungan Luas (m2) 

R. Pendaftaran 4 orang 4,5 m2/ org TSS 4 x 4,5 = 18 18 
R. Pengelola 3 orang 4,5 m2/ org TSS 3 x 4,5 = 13,5 13,5 
R. Tunggu 100 orang 1 m2/ org + flow 40 % NAD 1 x 100 = 100  

0,4 x 100 = 40  
140  

R. Komputer 20 orang 4,5 m2/ org + flow 30 % TSS 20 x 4,5 = 90 
0,3 x 90 = 27 

117 
R. informasi  

Lavatory : WC pria +  urinoir,  
WC wanita, wastafel 

8 orang  
 

2,2 m2/ org + flow 20 % NAD 2,2 x 8 = 17,6 
0,2 x 17,6 =  3,52 

21,12 

R. Pendaftaran 2 orang 4,5 m2/ org TSS 2 x 4,5 = 9 9 
R. Penitipan barang 
(rak penyimpanan) 

2 orang,  
10 rak 

4,5 m2/ org 
0,6 m2/rak 

TSS 2 x 4,5 = 9 
10 x 0,6 = 6 

15 

R. Katalog : almari katalog   
(10 buah) 

10 orang  1 m2/ org 
0,6 m2/rak 

TSS 10 x 1 = 10 
10 x 0,6 = 6 

16 

R. Perpustakaan : 10.000 buku 
5.000 majalah 

10 orang /jam 154 buku/m2, 
140 mjl/m2,  
flow 60 % 

TSS 
 

10.000:154 = 65  
5.000 : 140 = 36  
0,6 x 101 = 60,6 

161,6 

R. Baca 20 orang/jam 2,32 m2/ org NAD 20 x 2,32 = 46,4 46,4 
R. Pengelola 4 orang 4,5 m2/ org TSS 4 x 4,5 = 18 18 
Gudang   A  12 

R. Perpustakaan 
otomotif 

Lavatory : WC pria +  urinoir,  
WC wanita, wastafel 

8 orang  
 

2,2 m2/ org + flow 20 % NAD 2,2 x 8 = 17,6 
0,2 x 17,6 =  3,52 

21,12 

R. Display perkembangan otomotif 
R. Informasi display perkembangan 
otomotif 

2 orang 4,5m2/ org TSS 2 x 4,5 = 9 9 

R. Display 2 dimensi 100 org/jam + 
5 pemandu 

1m2/ org NAD 105 x 1 = 105 105 

R. Pengelola 4 orang 4,5m2/ org TSS 4 x 4,5 = 18 18 
Lavatory : WC pria +  urinoir, WC 
wanita, wastafel 

10 orang  
 

2,2 m2/ org + flow 20 % NAD 2,2 x 10 = 22 
0,2 x 22 =  4,4 

26,4 

 

Gudang   A  12 
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R. Pemutaran slide/film 

     

R. Pendaftaran 4 orang 4,5 m2/ org TSS 4 x 4,5 = 18 18 
R. Tunggu/lobby 50 orang 1 m2/ org + flow 30 % NAD 1 x 50 = 50 

0,3 x 50 = 15  
65  

R. Pertunjukkan 50 orang 1 m2/ org  NAD 1 x 50 = 50  50 
R. Proyektor 3 orang 4,5 m2/ org TSS 3 x 4,5 = 13,5 13,5 
R. Pengelola slide/film 4 orang   4,5 m2/ org TSS 4 x 4,5 = 18 18 
Gudang   A  12 

 

Lavatory : WC pria + urinoir,  
WC wanita, wastafel 

8 orang  
 

2,2 m2/ org + flow 20 % NAD 2,2 x 8 = 17,6 
0,2 x 17,6 =  3,52 

21,12 

R. Pertemuan 150 dan 300 
orang 

2 m2/ org  NAD 150 x 2 = 300 
2 x 300 = 600 

900 

R. Tunggu 300 orang 1m2/ org + flow 30% NAD 1 x 300 = 300 
0,3 x 300 = 90 

390 R. Konferensi 

Lavatory : WC pria + urinoir,  
WC wanita, wastafel 

20 orang  
 

2,2 m2/ org + flow 20 % NAD 2,2 x 20 = 44 
0,2 x 44 =  8,8 

52,8 

R. Diskusi  50 orang 2 m2/ org NAD 50 x 2 = 100 100 
R. Tunggu 50 orang 1 m2/ org + flow 30% NAD 50 x 1 = 50 

0,3 x 50 = 15 
65 

R. Diskusi 
Lavatory : WC pria +  urinoir,  
WC wanita, wastafel 

8 orang  2,2 m2/ org + flow 20 % NAD 2,2 x 8 = 17,6 
0,2 x 19,8 =  3,52 

21,12 

 R. Foto copy 2 orang  A  16 
 Gudang   A  20 

Jumlah Total Luasan 2.541,68 m2  

 

Fasilitas Promosi dan Pemasaran 

 
Kelompok ruang Ruang 

 
Kapasitas ruang Standar luas ruang Sumber Perhitungan Luas (m2) 

R. Receptionist  2 orang 2,625m2 + flow 30% TSS 2 x 2,625 = 5,25 
0,3 x 5,25 = 1,575 

6,825  
R. sales (penjualan) 
mobil  
(10 ruang)  

Showroom mobil baru 6 mobil  36 m2/mobil + flow 
100% 

SRG 6 x 36 = 216 
1 x 216 = 216 

432 
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Showroom mobil bekas 6 mobil  36 m2/mobil +  flow 
100% 

SRG 6 x 36 = 216 
1 x 216 = 216 

432 

R. Tunggu 12 orang 1 m2/ org + flow 30 % NAD 12 x 1 = 12 
0,3 x 12 = 3,6 

15,6 

R. Administrasi 4 orang 5,5 m2/ org NAD 4 x 5,5 = 22 22 
Lavatory : WC pria +  
urinoir, WC wanita, 
wastafel 

6 orang 2,2 m2/ org + flow 20 % NAD 2,2 x 6 = 13,2 
0,2 x 13,2 =  2,64 

15,84 

 
 
 

Gudang peralatan   A  12 
R. Receptionist  
(informasi pameran) 

4 orang 2,625m2/org + flow 30% NAD 4 x 2,625 = 10,5 
0,3 x 10,5 = 3,15 

13,65 

R. Pamer (exhibition) 30 mbl sedan, 
40 pickup dan minibus,  
20 jeep 

36 m2/mobil 
33 m2/mobil 
27 m2/mobil +  
flow 100% 

SRG 30 x 36 = 1080 
40 x 33 = 1320 
20 x 27 = 540 
1 x 2940 = 2940 

5880 R. Exhibition  
 

Gudang peralatan   A  20 
R. Etalase spare parts Etalase  20 m2 + flow 30% A 1 x 20 = 20 

0,3 x 20 = 6 
26 

R. Penjualan spare parts 2 orang 1,2 m2 + flow 30% NAD 2 x 1,2 = 2,4 
0,3 x 2,4 = 0,72 

3,12 

R. Tunggu 6 orang 1 m2/ org + flow 40% NAD 6 x 1 = 6 
0,4 x 6 = 2,4 

8,4 

R. Pengelola 2 orang 4,5 m2/ org TSS 2 x 4,5 = 9 9 

R. spare parts  
(10 ruang) 
 
 

Gudang stok spare parts   A  20 
R. Etalase : 
 

Etalase 20 m2 +  flow 30% A 1 x 20 = 20 
0,3 x 20 = 6 

26 

R. Penjualan : 
 

10 rak,  
6 orang 

1,2 m2/rak 
2,4 m2/org + 
flow 30% 

NAD 10 x 1,2 = 12 
6 x 2,4 = 14,4 
0,3 x 26,4 = 7,92 

34,32 

R. Tunggu 10 orang 1 m2/ org +  flow 40% NAD 10 x 1 = 10 
0,4 x 10 = 2,5 

12,5 

R. auto accessories 
(10 ruang) 

R. Bengkel kerja 20 mbl/3 jam, 
2 pekerja/mbl,  
40 pengunjung  

18,1 m2/ mbl  
2,625 m2/ org   
1 m2/ org  + 
 flow 20% 

SRG 20 x 18,1 = 362 
2 x 2,625 = 5,25 
40 x 1 = 40 
0,2 x 407,25 = 81,45 

488,7 
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R. Administrasi/pengelola 1 pimpinan,  
1 sekretaris,  
5 staff 

13,5 m2/ org  
5,5 m2/ org   
5,5 m2/ org  + 
 flow 30% 

NAD 1 x 13,5 = 13,5 
1 x 5,5 = 5,5 
5 x 5,5 = 27,5 
0,3 x 46,5 = 13,95 

60,45 

R. Parkir pelayanan 6 mobil 15,6 m2/ mbl SRG 6 x 15,6 = 93,6 93,6 
Lavatory 
WC pria + urinoir, 2 WC 
wanita, wastafel 

8 orang  
 

2,2 m2/ org + flow 20 % NAD 2,2 x 8 = 17,6 
0,2 x 17,6 =  3,52 

21,12 

Gudang   A  60 
R. Utilitas   A  12 
R. Receptionist 2 orang 2,625m2/org + flow 40% NAD 2 x 2,625 = 5,25 

0,4 x 5,25 = 2,1 
7,35 

R. Pertunjukkan 5 mobil 36 m2/mbl + flow 100% SRG 5 x 36 = 180 
1 x 180 = 180 

360 

Podium/stage   A  40 
R. Duduk pengunjung 100 orang 1m2/org + 

flow 40% 
NAD 100 x 1 = 100 

0,4 x 100 = 40 
140 

R. Sound system 2 orang 4,5 m2/ org + flow 30% NAD 2 x 4,5 = 9 
0,3 x 9 = 2,7 

11,7 

Auto show 
(launching new car) 
 

Gudang peralatan   A  30 
Jumlah Total Luasan 24.617,3m2 
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Fasilitas Pelayanan Jasa 
 

Kelompok ruang Ruang 
 

Kapasitas ruang Standar luas 
ruang 

Sumber Perhitungan Luas (m2) 

R. pendaftaran service 2 orang 5,5 m2/ org + 
flow 30 % 

TSS 2 x 5,5 = 11 
0,3 x 11 = 3,3 

14,3 

R. bengkel kerja 
(Two post lift, Fit system,  
G-Swat) 

 

 

11 mbl/2jam 
(service kecil = 6 mbl,  
service besar =2 mbl, 
reparasi = 3 mbl)  
+ flow 60 % 
 

30 m2/mbl 
 

SRG 11 x 30 = 330 
0,6 x 330 = 198 

528 

R. tunggu 20 orang 1 m2/ org +  
flow 30 % 

NAD 20 x 1 = 20 
0,3 x 20 = 6 

26 

R. parkir pelayanan 6 mobil 15,6 m2/ mbl, 
flow 60% 

SRG 6 x 15,6 = 93,6 
0,6 x 93,6 = 56,16 

149,76 

Lavatory pengunjung : WC pria +  
urinoir, WC wanita, wastafel 

4 orang 2,2 m2/ org + 
flow 20 % 

NAD 2,2 x 4 = 8,8 
0,2 x 8,8 =  1,76 

10,56 

R. tools control 2 orang 4,5 m2/ org TSS 2 x 4,5 = 9 9 
Gudang peralatan   A  20 

Service Station 

(5 ruang) 

R. utilitas   A  12 
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R. ganti 10 orang 1,2 m2/ org + 
flow 20% 

NAD 10 x 1,2 = 12 
0,2 x 12 = 2,4 

14,4 

Lavatory 10 orang  
(2 WC, 4 urinoir, wastafel 
4 bak pancuran) 

3 m2/ org + 
flow 20% 

NAD  10 x 3 = 30 
0,2 x 30 = 6 

36 

R. loker 20 orang 0,15 m2/ org + 
flow 20% 

NAD  20 x 0,15 = 3 
0,2 x 3 = 0,6 

3,6 

R. istirahat 10 orang 2,5 m2/ org NAD  10 x 2,5 = 25 25 
R. makan 20 orang 3,8 m2/5 org + 

flow 20 % 
NAD  4 x 3,8 = 15,2 

0,2 x 15,2 = 3,04 
18,24 

Pantry 3 orang 2,625 m2/ org + 
flow 30%   

NAD  3 x 2,625 = 7,875 
0,3 x 7,875 = 2,3625 

10,2375 

R. fasilitas karyawan 

R. training 20 orang 2,5 m2/ org + 
flow 30%   

NAD  20 x 2,5 = 50 
0,3 x 50 =15 

65 

R. pencatatan 2 orang 5,5 m2/ org, 
flow 30% 

TSS 2 x 5,5 = 11 
0,3 x 11 = 3,3 

14,3 

R. bengkel kerja 
(Two post lift, Drying oven + Spray 
both) 

11 mbl/hari + 
22 tenaga pelayanan 
 
 

30 m2/mbl 
2,625 m2/org + 
flow 100% 

SRG 11 x 30 = 330 
22 x 2,625 = 57,75 
1 x 387,75 = 387,75 

775,5 

R. tunggu 20 orang 1 m2/ org +  
flow 30% 

 20 x 1 = 20 
0,3 x 20 = 6 

26 

Lavatory pengunjung 
WC pria, urinoir, WC wanita 

4 orang 2,2 m2/ org + 
flow 20 % 

NAD 2,2 x 4 = 8,8 
0,2 x 8,8 =  1,76 

9,76 

Lavatory karyawan 
WC, urinoir, wastafel, bak pancuran 

10 orang 3 m2/ org +  
flow 20% 

NAD  10 x 3 = 30 
0,2 x 30 = 6 

36 

Gudang    A  20 
R. parkir pelayanan 6 mobil 15,6 m2/ mbl + 

flow 60% 
SRG 6 x 15,6 = 93,6 

0,6 x 93,6 = 56,16 
149,76 

R. ganti 22 orang 1,2 m2/ org + 
flow 20% 

NAD  22 x 1,2 = 26,4 
0,2 x 26,4 = 5,28 

31,68 

R. loker 22 orang 0,15 m2/ org + 
flow 20% 

NAD  22 x 0,15 = 3,3 
0,2 x 3,3 = 0,66 

3,96 

R. istirahat 10 orang 2,5 m2/ org NAD  10 x 2,5 = 25 25 

Body Repairs 

(5 ruang) 

R. fasilitas karyawan 

R. makan 22 orang 3,8 m2/5 org +  
flow 20 % 

NAD  4,4 x 3,8 = 16,72 
0,2 x 16,72 = 3,344 

20,064 
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Pantry 3 orang 2,625 m2/ org + 
flow 30% 

NAD  3 x 2,625 = 7,875 
0,3 x 7,875 = 2, 3625 

10,2375 

R. receptionist 2 orang 5,5 m2/ org + 
flow 30 % 

TSS 2 x 5,5 = 11 
0,3 x 11 = 3,3 

14,3 

Showroom 5 mbl 15,6 m2 /mbl + 
flow 60 % 

SRG 5 x 15,6 = 78 
0,6 x 78 = 46,8 

124,8 

R. tunggu/lobby 10 orang 1 m2/ org +  
flow 30% 

NAD 10 x 1 = 10 
0,3 x 10 = 3 

13 

R. pimpinan 1 orang 13,5 m2/ org NAD 1 x 13,5 = 13,5 13,5 
R. sekretaris 1 orang 5,5 m2/ org NAD 1 x 5,5 = 5,5 5,5 

R. administrasi 

R. staff 6 orang 5,5 m2/ org NAD 6 x 5,5 = 33 33 
Lavatory 
WC pria, urinoir, WC wanita, wastafel 

4 orang 2,2 m2/ org + 
flow 20 % 

NAD 2,2 x 4 = 8,8 
0,2 x 8,8 =  1,76 

9,76 

Gudang peralatan   A  12 

Rent A Car 

R. utilitas   A  9 
R. pendaftaran 2 orang 5,5 m2/ org + 

flow 30 % 
TSS 2 x 5,5 = 11 

0,3 x 11 = 3,3 
14,3 

R. parkir pelayanan 10 mobil  15,6 m2/ mbl + 
flow 100 % 

SRG 10 x 15,6 = 156 
1 x 156 = 156 

312 

R. uji kendaraan 9 orang,  
9 mobil 

2,625 m2/org, 
15,6 m2/ mbl + 
flow 100% 

SB 9 x 2,625 = 23,625 
9 x 15,6 = 140,4 
1 x 164,025 = 164,025 

328,05 

R. tunggu 20 orang 1 m2/ org +  
flow 30 % 

NAD 20 x 1 = 20 
0,3 x 20 = 6  

26 

Lavatory 
WC pria, urinoir, WC wanita 

4 orang 2,2 m2/ org + 
flow 20 % 

NAD 2,2 x 4 = 8,8 
0,2 x 8,8 =  1,76 

9,76 

Gudang peralatan   A  12 

R. Uji kendaraan 

R. utilitas   A  9 
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R. pendaftaran 2 orang 5,5 m2/ org + 
flow 30 % 

TSS 2 x 5,5 = 11 
0,3 x 11 = 3,3 

14,3 

R. bengkel kerja   
Automatic car wash system : 
- Pre - Wash with foam 

 
- High Pressure Wheel wash 

 
- Under Chassis Wash 

 
- High pressure Contour Follower 
- Onboard Dryers 

2 bh mesin cuci mobil 
otomatis, 6 orang  

Car wash 
machine dim : 
t: 2.5 m 
l : 2.5 m 
p: 6.7 m +  
flow 100 % 

SB 2 x (2,5 x 6,7) = 33,5 
1 x 33,5 = 33,5 

67 

R. tunggu 12 orang 1 m2/ org +  
flow 30 % 

NAD 12 x 1 = 12 
0,3 x 12 = 3,6 

15,6 

R. administrasi 3 orang 5,5 m2/ org NAD 3 x 5,5 = 16,5 16,5 
Lavatory 
WC pria, urinoir, WC wanita, wastafel 

8 orang 2,2 m2/ org + 
flow 20 % 

NAD 2,2 x 8 = 17,6 
0,2 x 17,6 =  3,52 

21,12 

Gudang peralatan   A  12 
R. utilitas   A  9 
R. parkir pelayanan 6 mobil 15,6 m2/ mbl + 

flow 60% 
SRG 6 x 15,6 = 93,6 

0,6 x 93,6 = 56,16 
149,76 

R. loker 12 orang 0,15 m2/ org, 
flow 20% 

NAD  12 x 0,15 = 1,8 
0,2 x 1,8 = 0,36 

2,16 

Car Wash 

R. karyawan 

R. ganti 12 orang 1,2 m2/ org + 
flow 20% 

NAD 1,2 x 12 = 14,4 
0,2 x 14,4 = 2,88 

17,28 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 81 

R. makan 12 orang 2,6 m2/4 org + 
flow 20 % 

NAD  3 x 2,6 = 7,8 
0,2 x 7,8 = 1,56 

9,36 

Jumlah Total Luasan 21.914,64 m2 
 
Fasilitas Pengelolaan 
 

Ruang Kapasitas ruang Standar luas ruang Sumber Perhitungan Luas(m2) 
R. Direktur  1 orang 40 m2/ org NAD 1 x 40 = 40 40 
R. Sekretaris direktur 1 orang 9,5m2/ org NAD 1 x 9,5 = 9,5 9,5 
R. Tamu direktur 1 orang 30 m2/ org NAD 1 x 30 = 30 30 
R. Wakil direktur 1 orang 40 m2/ org NAD 1 x 40 = 40 40 
R. Sekretaris wakil direktur 1 orang 9,5m2/ org NAD 1 x 9,5 = 9,5 9,5 
R. Tamu  wakil direktur 1 orang 20 m2/ org NAD 1 x 20 = 20 20 
R. Sekretaris umum 2 orang 5,5 m2/ org NAD 2 x 5,5 = 11 11 
R. Kabag administrasi umum 1 orang 13,5m2/ org NAD 1 x 13,5 = 13,5 13,5 
R. Staff adm. Umum 8 orang 5,5 m2/ org NAD 8 x 5,5 = 44 44 
R. Kabag personalia 1 orang 13,5 m2/ org NAD 1 x 13,5 = 13,5 13,5 
R. Staff personalia 5 orang 5,5 m2/ org NAD 5 x 5,5 = 27,5  27,5 
R. Kabag informasi 1 orang 13,5 m2/ org NAD 1 x 13,5 = 13,5 13,5 
R. Staff informasi 5 orang 5,5 m2/ org NAD 5 x 5,5 = 27,5  27,5 
R. Kabag promosi dan pemasaran 1 orang 13,5 m2/ org NAD 1 x 13,5 = 13,5 13,5 
R. Staff promosi dan pemasaran 5 orang 5,5 m2/ org NAD 5 x 5,5 = 27,5  27,5 
R. Kabag pelayanan jasa 1 orang 13,5 m2/ org NAD 1 x 13,5 = 13,5 13,5 
R. Staff pelayanan jasa 5 orang 5,5 m2/ org NAD 5 x 5,5 = 27,5  27,5 
R. Kabag pemeliharaan bangunan 1 orang 13,5 m2/ org NAD 1 x 13,5 = 13,5 13,5 
R. Staff pemeliharaan bangunan 5 orang 5,5 m2/ org NAD 5 x 5,5 = 5,5 27,5 
R. Tamu umum 10 orang 2,5 m2/ org + 

flow 30% 
SRG 10 x 2,5 = 25 

0,3 x 25 = 7,5 
32,5 

R. Rapat 15 orang 2 m2/ org +  
flow 30% 

NAD 15 x 2 = 30 
0,3 x 30 = 9 

39 

R. Tunggu / lobby 10 orang 2,5 m2/ org + 
flow 30% 

NAD 10 x 2,5 = 25 
0,3 x 25 = 7,5 

32,5 

Pantry  4 orang 2,625 m2/ org +  
flow 30% 

NAD 4 x 2,625 = 10,5 
0,3 x 10,5 = 3,15 

13,65 

Lavatory : 
WC pria, urinoir, WC wanita, wastafel 

8 orang 2,2 m2/ org +  
flow 20 % 

NAD 2,2 x 8 = 17,6 
0,2 x 17,6 =  3,52 

21,12 
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Gudang peralatan   A  12 
Jumlah Total Luasan 573,27 m2 

 
Fasilitas Penunjang  
 

Ruang 
 

Kapasitas ruang Standar luas ruang Sumber Perhitungan Luas (m2) 

R. Security : 3 pos @ 2 orang 6,25 m2/ pos SRG 3 x 6,25 = 18,75 18,75 
R. Parkir mobil dan motor 
(60% mbl, 30% mtr, 10% jln 
kaki/kend. umum) 

2000 
pengunjung/hari, 
pengelola 50 

15,6 m2/ mbl,  
2,5 m2/ mtr 
 

SRG Pengunjung : 
(4 org/mbl) 
300 x 15,6 = 4680 
300 x 2,5 = 750 
Pengelola : 
30 x 15,6 = 468 
15 x 2,5 = 37,5 

5935,5 

Loading : trailer 2 trailer 150 m2/ trailer NAD 2 x 150 = 300 300 
Plaza / main hall 250 orang 0,6 m2/ org NAD 250 x 0,6 = 150 150 
Canopy 50 orang 0,6 m2/ org A 50 x 0,6 = 30 30 
R. Receptionist 2 orang  2,625m2/ org +  

flow 30% 
NAD 2 x 2,625 = 5,25 

0,3 x 5,25 = 1,575 
6,825 

Lobby 100 orang  0,6 m2/ org +  
flow 100% 

SRG 100 x 0,6 = 60 
1 x 60 = 60 

120 

R. makan 200 orang  3,8 m2/ 5 org + 
flow 20 % 

NAD 40 x 3,8 = 152 
0,2 x 152 = 30,4  

182,4 

R. 
administrasi 
 

5 orang  5,5 m2/ org NAD 5 x 5,5 = 27,5 27,5 

Dapur  25% r. makan  NAD 0,25 x 182,4 = 45,6 45,6 
Gudang    A  20 
R karyawan 15 orang  2 m2/ org A 15 x 2 = 30 30 
Lavatory 10 2,2 m2/ org +  

flow 20 % 
NAD 2,2 x 10 = 22 

0,2 x 22 =  4,4 
26,4 

Restaurant 

R utilitas   A  12 

Cafetaria R. makan 80 orang  3,8 m2/ 5 org + 
flow 30 % 

NAD 16 x 3,8 = 60,8 
0,3 x 60,8  = 18,24 

79,04 
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R. 
administrasi 
 

5 orang  5,5 m2/ org NAD 5 x 5,5 = 27,5 27,5 

Dapur  25% r. makan  NAD 0,25 x 79,04 = 19,76 19,76 
Gudang    A  12 
R karyawan 6 orang  2 m2/ org A 6 x 2 = 12 12 
Lavatory 10 2,2 m2/ org +  

flow 20 % 
NAD 2,2 x 10 = 22 

0,2 x 22 =  4,4 
26,4 

R utilitas   A  12 
R penjualan   A  1500 
R karyawan 20 orang  2,4 m2/ org A 20 x 2,4 = 48 48 
R administrasi 10 orang  5,5 m2/ org +  

flow 20% 
NAD 10 x 5,5 = 55 

0,2 x 55 = 11 
66 

Gudang 20% r penjualan  A 0,2 x 1500 300 

Auto departement 
store 

Lavatory 5 2,2 m2/ org +  
flow 20 % 

NAD 2,2 x 5 = 11 
0,2 x 11 =  2,2 

13,2 

Counter bank 5   20 m2/ counter A 5 x 20 = 100 100 
Warung telekomunikasi   A  40 

R permainan 
ketangkasan 

30 alat   4 m2/ alat +  
flow 20 % 

SRG 30 x 4 = 120 
0,2 x 120 = 24 

144 

R biliar 3 meja 85,91m2/ meja SRG 3 x 85,91 = 257,73 257,73 
R administrasi 3 orang 5,5 m2/ org +  

flow 20% 
NAD 3 x 5,5 = 16,5 

0,2 x 16,5 = 3,3 
19,8 

R. karyawan 5 orang  2,4 m2/ org A 5 x 2,4 = 12 12 
Lavatory 5 2,2 m2/ org +  

flow 20 % 
NAD 2,2 x 5 = 11 

0,2 x 11 =  2,2 
13,2 

Amusement 

Gudang    A  20 
Loket tiket 5 orang  2 m2/ org A 5 x 2 = 10 10 
R. Kesehatan  2 bed,  

1 r periksa dan 
obat 

10 m2/ bed 
15,48 m2 +  
flow 30% 

A 2 x 10 = 20 
1 x 15,48 = 15,48 
0,3 x 35,48 = 10,644 

46,124 

Mushola   A  60 
Lavatory umum : WC pria, urinoir, 
WC wanita, wastafel 

15 orang  2,2 m2/ org +  
flow 20 % 

NAD 2,2 x 15 = 33 
0,2 x 33 =  6.6 

39,6 

R. Mechanical   A  40 
R. Electrical   A  40 
R. AC /AHU   A  24 
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R. Telephone switchboard   A  24 
R. Sampah   A  15 
R. Reservoir air   A  20 
Gudang peralatan   A  36 

Jumlah Total Luasan 10.001,079 m2 
Tabel V.3 Kebutuhan ruang dan perhitungan besaran ruang 

Keterangan : 
 TSS : Time Saver Standart 
NAD : Neufert Architects’ Data 
SRG : Studi Ruang Gerak 
SB : Studi Banding 
A : Asumsi 

 
5. Rekapitulasi  Besaran Ruang 

Jumlah besaran ruang yang terdiri dari rekapitulasi ruang yang digunakan sebagai wadah dari kegiatan informasi, 

promosi dan pemasaran, pelayanan jasa, ruang pengelolaan dan fasilitas bangunan. 

Ruang informasi   : 2.541,68 m2 

Ruang promosi dan pemasaran : 24.617,3 m2 

Ruang pelayanan jasa  : 21.914,64 m2 

Ruang pengelolaan    : 573,27 m2 

Ruang fasilitas bangunan  : 10.001,079 m2 

 Total Besaran Ruang Sementara : 62.189,649 m2 

6. Analisa Pendekatan Jumlah Lantai yang Direncanakan 

Dengan melihat ketentuan pembangunan kota, perbandingan luas lahan dan total besaran ruang ada, maka 

bangunan utama direncanakan berjumlah 3 lantai. 
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5.1.4 Pendekatan Pola Hubungan Ruang dan Organisasi Ruang 

Untuk menentukan pola peletakan peruangan dalam hubungannya dengan 

ruang-ruang lain dalam bangunan, faktor-faktor yang dipertimbangkan 

antara lain:  

- Kedekatan kegiatan 

- Hubungan antar ruang 

- Alur kegiatan pelaku  

- Pengelompokan kegiatan yang ada 

- Tingkat nilai jual ruang 

 

Fasilitas Surakarta Automotive Center 
 

 
 

Skema V.2 Pola hubungan ruang fasilitas SAC 
 

Informasi  

Promosi dan pemasaran  Pelayanan jasa 

Fasilitas penunjang 

Pengelolaan  ME SE 
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Fasilitas Informasi 
 

 
 

Skema V.3 Pola hubungan ruang fasilitas informasi 
Fasilitas Promosi dan Pemasaran 

 

R. Informasi 

Entrance/Lobby 

Pendaftaran 

Parkir 

Surakarta 
Automotive Center Otomotif 

Lavatory 

Perpustakaan otomotif 

Konferensi 

Diskusi 
Display perkembangan 
otomotif (buku, film) 

Administrasi 

R. Komputerisasi 

Loading Dock Reception 

Showroom & car sales 
(Principal, ATPM) Exhibition hall  

Spare parts 

Auto accessories Auto show 

Administrasi Customer service 

Gudang 

Kasir 

Lavatory  

Masuk 

Keluar 

Bengkel kerja 

Entrance/Lobby Parkir 

Skema V.4 Pola hubungan ruang  
 fasilitas promosi dan pemasaran 
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Fasilitas Pelayanan Jasa 

 
 

Skema V.5 Pola hubungan ruang  
fasilitas pelayanan jasa 

 
Fasilitas Penunjang  

 

 
 

Skema V.6 Pola hubungan ruang fasilitas penunjang 

Masuk 

Keluar 

Body repairs 

Rent a car 

Test drive 

Car wash 

Pendaftaran 

R. tunggu 

Lavatory 

R. administrasi Kasir 

Gudang 

R. karyawan  

Parkir pelayanan 

Parkir 

R kerja 
(bengkel) 

Service station 

Facilities 

Masuk Pos security 

Parkir  

Loading dock 

Hall  

Reception  

Restoran  

Dept. store 

Bank counter 

Amusement  

Cafetaria 

Mushola  

R. kesehatan 

Lavatory  

Wartel  

Keluar 
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Fasilitas Pengelolaan  

 
Skema V.7 Pola hubungan ruang fasilitas pengelolaan 

 

5.2 ANALISA PENDEKATAN ARSITEKTUR TECHNO-ARTHISTIC 

Arsitektur Techno-Arthistic (TA) adalah rancangan dengan teknologi maju 

dan pabrikasi yang lebih besar dengan konstruksi yang menonjolkan bahan 

pabrikasi terutama dari kaca, metal, fiber dan baja tahan karat, baik pada ruang 

dalam maupun luar, sehingga bahan, struktur, sistem dan sub sistem struktur, 

konstruksi dan dekorasi integral menampilkan bentuk arsitektur yang indah dan 

berkarakter khusus. 

Secara lebih spesifik, issue yang muncul pada bangunan dengan arsitektur 

TA adalah sebagai berikut : 

§ Penggunaan bahan konstruksi yang menonjolkan penggunaan bahan kaca, 

metal, aluminium dan baja tahan karat sebagai bahan konstruksi bangunan 

terutama sebagai bagian yang diekspose. 

§ Penggunaan kaca dan fiberglass transparan yang dominan pada bidang 

luar bangunan. 

R. Informasi 

Entrance/Lobby 

R. Direktur 

Parkir 

Reception 

R. Kabag 

R. Tamu 

R. Staff 

R. Sekretaris 

R. Wakil Direktur 

R.Tamu Umum 

Lavatory Pantry R. Rapat 
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§ Sistem space frame sering digunakan dalam konstruksi atap, tetapi tidak 

menutup kemungkinan digunakan dalam ruang dalam sebagai konstruksi 

lantai untuk mendapatkan ruang berbentang lebar tanpa kolom ditengah 

(tuntutan aktivitas yang berlangsung didalamnya). 

§ Elemen-elemen konstruksi dan bangunan diekspose sehingga menjadi 

bagian dari dekorasi bangunan. 

§ Penggunaan warna pada bangunan selain sebagai pembeda fungsi, juga 

digunakan sebagai elemen dekoratif. 

 
Gb V. 4 Contoh ekspose elemen konstruksi dan 

penggunaan warna sebagai elemen dekoratif 

 

5.3 ANALISA PENDEKATAN PENENTUAN TAPAK 

Bertujuan menentukan lokasi yang tepat bagi SAC sebagai sebuah bangunan 

komersial. 

5.3.1 Dasar Pertimbangan 

a.  Tapak terletak pada kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran dan 

bangunan komersial sesuai rencana land use Kota Surakarta. 

b. Terletak pada lokasi yang strategis (berada pada jalan utama kota, dekat 

dan dilewati dengan fasilitas pendukung seperti sarana transportasi, 

telekomunikasi, PLN dan jasa perbankan).  
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Keberadaan  fasilitas / sarana transportasi memegang peranan vital 

karena akan memberikan kejelasan dan kemudahan pencapaian. 

c. Berada pada distrik otomotif 

Dilihat dari kegiatan otomotif yang ada di Surakarta, kecenderungan 

pemusatan kegiatan terlihat disepanjang Jl. Slamet Riyadi, hal ini wajar 

karena jl. Slamet Riyadi merupakan jalan utama di kota Surakarta yang 

menjadikannya sebagai magnet berbagai kegiatan bisnis. Selain itu, 

kegiatan otomotif juga terlihat di: 

§ Wilayah pengembangan barat sepanjang jl. Adi Sucipto, jl. Ahmad 

Yani (Kerten-Kartasura) 

§ Wilayah pengembangan selatan (Solo Baru)  

§ Wilayah pengembangan timur (Jebres). 

 

Wilayah 
Pengembangan 
Barat

Wilayah 
Pengembangan 
Timur

Wilayah 
Pengembangan 
Selatan

Sentra Bisnis

 
Gb V.5 Wilayah pengembangan bisnis Kota Surakarta  

5.3.2 Analisa Pendekatan 

Dengan dasar pertimbangan diatas, salah satu lokasi yang strategis adalah 

berada dekat dengan sentra bisnis Jl. Slamet Riyadi dan berada pada ruas 

jalan utama kota (kawasan pengembangan barat wilayah Kota Surakarta) jl. 

Ahmad Yani dan jl. Adi Sucipto. Site terpilih merupakan tanah dengan 

kontur relatif datar.  
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SITE 
 

Gb V.6 Lokasi Site 

Jl. Adi Sucipto

Jl.
 A

hm
ad Y

ani

253,5 m

204,152 m
169 m

185,9 m

SMK N 4

SMK N 6

SMK N 5

KODIM

SMU Ursulin

Permukiman

Wisma 
Wirosasono

Site

 
Gb V.7 Batas dan ukuran site  

Luas site : ± 4 Ha (39.271,375 m2) 

Adapun batas-batas site adalah sebagai berikut : 

- Sebelah utara  : Jl. Adi Sucipto  

- Sebelah timur  : Jl. Ahmad Yani 

- Sebelah selatan : Permukiman  

- Sebelah barat  : SMU Ursulin 
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Kondisi site : 

1) Dilihat dari lokasinya, site berada di kawasan perdagangan dan jasa serta 

pendidikan. Jika dilihat dari intensitas kegiatan di sekitar site, kawasan ini 

merupakan distrik pendidikan, perdagangan dan jasa serta perkantoran. 

2) Letak site relatif dekat dengan berbagai simpul sarana transportasi di 

Surakarta, seperti Terminal Tirtonadi, Bandara Adi Sumarmo, Stasiun 

Purwosari dan Solo Balapan. Hal ini merupakan potensi ekspos publik yang 

besar bagi SAC. 

3) Site terpilih berada di ruas jalan Ahmad Yani-Adi Sucipto yang merupakan 

jalur utama bus antar kota, antar propinsi. Hal ini merupakan potensi untuk 

“memperkenalkan” Surakarta Automotive Center kepada publik karena 

kemudahan akses yang ada. Dengan letak yang strategis ini, bangunan 

Surakarta Automotive Center diharapkan mampu menjadi bangunan 

representatif yang mendukung perkembangan kegiatan perekonomian, 

perdagangan  dan jasa Kota Surakarta. 

4) Tersedianya jaringan utilitas seperti air, listrik, telepon dan saluran drainase. 

 

5.4 ANALISA PENDEKATAN KONSEP SITE 

5.4.1 Analisa Pendekatan Pola Pencapaian 

1. Dasar Pertimbangan  

- Memberikan kemudahan dan keamanan untuk pencapaian menuju 

dan dari site. 

- Pengelompokkan kegiatan yang diwadahi. 

- Pemerataan pencapaian.  

2. Analisa Pendekatan 

- Alternatif pencapaian utama menuju site (ME) : melalui Jl. Ahmad 

Yani dan Adi Sucipto yang merupakan jalan utama Kota Surakarta 

dengan jalur dua arah yang dilalui berbagai jenis kendaraan 

bermotor, baik dalam kota, antar kota maupun antar propinsi. 
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- Alternatif pencapaian (SE) : melalui jalan lingkungan di samping 

site, yang merupakan jalan dua arah dengan tingkat kepadatan 

rendah, yang diharapkan tetap mendukung pola sirkulasi yang ada. 

3. Respon Desain 

Jl. Adi Sucipto

Jl.
 A

hm
ad Y

ani

Alt.ME 

Alt.SE 

Pencapaian

Alt.ME 

 
Gb V.8 Analisa pola pencapaian  

5.4.2 Analisa Pendekatan Pola Sirkulasi 

1. Dasar Pertimbangan 

- Faktor keamanan, kenyamanan, efektif dan efisien dalam sirkulasi 

site sehingga tidak terjadi crossing antar pengguna. 

- Sirkulasi yang jelas antara kendaraan maupun pejalan kaki 

- Eksplorasi maksimal bagi pengunjung terhadap bangunan 

2. Analisa Pendekatan 

§ Pola sirkulasi antar zona fasilitas 

Alternatif pola-pola sirkulasi yang ada :   

a. Urutan Sederhana  

Kegiatan bertahap secara linier satu jalur dalam satu kelompok 

kegiatan. 

 

 

  

 

Gb V.9 Pola Sirkulasi  
Urutan Sederhana 

Sumber : Buku Sumber Konsep 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 127 

b. Arah Majemuk   

Kegiatan menuju ke satu pusat kegiatan lalu menyebar ke berbagai 

kelompok kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Lintasan Umpan Balik 

Kegiatan berasal dari satu pusat kegiatan lalu menyebar ke 

berbagai kelompok kegiatan tetapi masih memungkinkan untuk 

kembali ke pusat kegiatan. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

d. Lintasan Tertutup 

Kegiatan berasal dari satu pusat kegiatan lalu menyebar ke 

berbagai kelompok kegiatan, di dalam kelompok kegiatan tersebut 

sirkulasi yang terjadi yaitu berputar tertutup,dan memungkinkan 

untuk kembali ke pusat kegiatan. 

 

 

Gb V.10 Pola Sirkulasi  
Arah Majemuk  

Sumber : Buku Sumber Konsep 

 

Gb V.11 Pola Sirkulasi  
Lintasan Umpan Balik 

Sumber : Buku Sumber Konsep 

Gb V.12  Pola Sirkulasi  
Lintasan Tertutup 

Sumber : Buku Sumber Konsep 
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Karena SAC memiliki zona kegiatan yang saling berhubungan dan  

saling menunjang tetapi bisa berdiri sendiri, maka pola sirkulasi yang 

dipilih adalah lintasan umpan balik. 

§ Hubungan Ruang dengan Sirkulasi 

Sirkulasi merupakan jalur penghubung antar ruang dan antar kelompok 

kegiatan yang ada di dalam bangunan. Dalam bangunan SAC yang 

terdiri dari berbagai kelompok kegiatan, maka sirkulasi harus 

diperhatikan sehingga pengguna bangunan dapat melakukan 

kegiatannya dengan lancar dan tanpa hambatan. Sirkulasi sendiri dapat 

mengakibatkan suatu alur gerak pengunjung dalam ruang. 

a. Sirkulasi melewati ruang 

 

 

 

 

 

 

b. Sirkulasi menembus ruang 

 

 

 

 

 

 

c. Sirkulasi berakhir dalam satu ruang 

 

 

 

 

 

Gb V.13 
Sirkulasi melewati ruang 

Sumber : Buku Sumber Konsep 
 

Gb V.14  
Sirkulasi menembus ruang 

Sumber : Buku Sumber Konsep 
 

Gb V.15 
Sirkulasi berakhir dalam satu ruang 

Sumber : Buku Sumber Konsep 
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Karena SAC memiliki zona kegiatan yang saling mendukung dan 

melengkapi, maka pola sirkulasi yang dipilih adalah kombinasi dari 

ketiga pola sirkulasi diatas. Pola sirkulasi yang ada diarahkan sebagai 

berikut : 

- Menerus, jelas, dan terarah. 

- Memberikan keleluasaan pengamatan obyek. 

- Sirkulasi yang tidak membosankan. 

Di dalam suatu ruang dimana terjadi kontak visual antara pengamat dan 

obyek yang dilihat, maka untuk mempercepat atau memperlambat 

sirkulasi dapat dicapai dengan cara : 

- Perbedaan level atau ketinggian lantai.  

- Aksentuasi sirkulasi dengan bantuan lighting dan penempatan 

ornamen pajang / teknologi audiovisual yang ada. 

5.4.3 Analisa Pendekatan Orientasi Bangunan  

1. Dasar Pertimbangan 

- Kejelasan keberadaan sebagai bangunan komersial (automotive 

center) yang menuntut ekspose bangunan yang optimal. 

- Kemudahan pencapaian dari dan menuju bangunan. 

- Kondisi lingkungan sekitar site 

- Letak entrance 

- Arah kedatangan dan kepadatan pengunjung baik yang berkendaraan 

maupun pejalan kaki. 

- Kepadatan arus lalu lintas, dimana bangunan diorientasikan 

menghadap ke arah yang paling banyak terlihat oleh publik. 
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2. Analisa Pendekatan 

Jl. Adi Sucipto

Jl.
 Ahm

ad Ya
ni

Merupakan daerah pengamatan optimal bagi 
pengguna jalan dan menentukan arah orientasi 
bangunan

Orientasi Bangunan

 
Gb V.16 Analisa orientasi bangunan 

5.4.4 Analisa Pendekatan Penzoningan 

1. Dasar Pertimbangan 

- Sifat kegiatan dan tuntutan akan privacy 

- Tingkat kebisingan 

- Pola pencapaian, sirkulasi dan orientasi bangunan 

- Pengelompokan kegiatan 

- Nilai jual ruang 

2. Analisa Pendekatan 

Untuk dapat mengatur penempatan ruang dan fasilitasnya kedalam site, 

perlu diadakan pembagian zona didalam site. Penzoningan dibagi 

menjadi zoning horizontal dan zoning vertikal. 

a. zoning horizontal 
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§ Berdasarkan tingkat kebisingan 

Jl. Adi Sucipto

Jl.
 A

hm
ad Y

ani

1
2

3

Zoning

1. Zona bising
2. Zona agak tenang
3. Zona tenang

Gb V.17 Analisa zoning horizontal  berdasarkan tingkat kebisingan 

§ Berdasar kelompok kegiatan 

1. Area publik
2. Area semi publik
3. Area privat

Jl. Adi Sucipto

Jl.
 A

hm
ad

 Y
an

i
3

Zoning

12

 Gb V.18 Analisa zoning horizontal berdasarkan kelompok kegiatan 

b. Zoning vertikal 

§ Berdasarkan kebisingan 

 

 

 

 

 

Gb V.19 Analisa zoning vertikal  berdasarkan tingkat kebisingan 

Privat 

Semi publik 

Publik 
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§ Berdasarkan kelompok kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

Skema V.8 Analisa zoning vertikal  berdasarkan kelompok kegiatan 

 

5.5 ANALISA PENDEKATAN TAMPILAN BANGUNAN 

Bertujuan untuk menentukan tampilan fisik bangunan.  

5.5.1 Dasar Pertimbangan 

- Kesesuaian dengan karakteristik bangunan automotive center dengan 

pendekatan arsitektur techno-arthistic yang merupakan penggabungan 

antara penggunaan teknologi dan nilai artistik baik pada bangunan 

maupun sistem yang digunakan didalamnya. 

- Mencerminkan sebuah bangunan automotive center sebagai bangunan 

komersial yang atraktif, rekreatif, terbuka dan komunikatif, yang 

merupakan perwujudan karakter kegiatan yang diwadahinya sehingga 

mampu menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung. 

- Menunjang fungsi kegiatan yang berlangsung didalamnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan bangunan 

Fasilitas bangunan 
 

Pelayanan jasa 

Promosi dan pemasaran 
 

Informasi 
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5.5.2 Analisa Pendekatan 

 

Filosofi Kriteria Tuntutan 
Atraktif rekreatif Kriteria ekspresi atraktif rekreatif : 

ü Memberi kesan dominan terhadap 
lingkungan tetapi tetap selaras 
dengan sekitar 

ü Bentuk yang kompleks tetapi logis / 
sederhana 

Penampilan bangunan harus 
mampu memberi daya tarik dan 
menimbulkan minat bagi 
pengunjung sehingga dapat 
memberi kesan menyenangkan. 
 

Komunikatif 
 

Kriteria komunikatif : 

ü Memberi kesan mengundang 
ü Memberi kejelasan fungsi peruangan 
ü Mengkomunikasikan filosofi dan 

kegiatan yang berlangsung di 
dalamnya melalui simbol-simbol 
baik secara langsung maupun tak 
langsung 

 

Penampilan bangunan harus 

mudah dikenali dan dipahami 

apa maksudnya. 

 

Terbuka  ü Berpenampilan terbuka dengan 
memperlihatkan bagian dalam 
bangunan menggunakan bidang 
transparan 

ü Penempatan orientasi dan entrance 
yang tepat 

ü Keberadaan plaza yang menerima / 
menyongsong  

ü Filosofi tangan terbuka pada 
entrance ( membuka ke arah luar dan 
menyempit ke arah dalam ). 

ü Kanopi sebagai ruang transisi dan 
penerima 

 

Memberi kesan mengundang 
dan menerima 
 

Kejelasan fungsi 
peruangan 
 

ü Perubahan ketinggian 
ü Pembukaan melalui pintu dan 

jendela 
ü Penyempitan yang diwujudkan lewat 

bentuk lorong. 
 

 

Komunikasi 
melalui simbol- 
simbol 
 

 Simbol-simbol tulisan untuk 
mengkomunikasikan fungsi 
bangunan dan fasilitas yang ada 
di dalamnya 
 

Bentuk fisik 
 

ü Bentuk-bentuk desain yang mengacu 
pada konsep Techno-arthistic 

 

 

Warna  ü Mampu memberikan kesan atraktif 
dan rekreatif 

Warna-warna terang untuk 
eksterior bangunan memiliki 
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 nilai ekspose tinggi, atraktif  
dan  dominan  terhadap 
lingkungan  
( hijau, kuning ). 
Warna-warna netral / transisi 
digunakan pada interior 
bangunan dapat menimbulkan 
suasana santai, rekreatif dan 
nyaman ( putih, krem, coklat 
muda, abu-abu ). 
 

Tabel V.4 Analisa pendekatan tampilan bangunan 

Penentuan penampilan bangunan tidak lepas dari pertimbangan fungsi utama 

SAC sebagai bangunan komersial yang bersifat profit, sebagai pusat kegiatan 

otomotif terutama mobil. Sebagai bangunan, bentuk dan penampilan SAC 

dituntut untuk dapat mendukung kegiatan bisnis yang diwadahi disamping 

tuntutan-tuntutan arsitektural kualitatif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pendekatan bentuk dan penampilan SAC antara lain: 

1. Perlunya citra (image) untuk mengemas fasilitas dalam SAC sehingga 

mempunyai daya tarik bagi masyarakat yang merupakan potensi pasar. 

Dari fenomena dalam masyarakat di bidang perdagangan (otomotif 

khususnya), terbukti image merupakan cara yang paling ampuh dalam 

rangka meraih angka pasar.  

2. SAC mewadahi berbagai merk produk otomotif. Semua merk tersebut 

harus diperlakukan sama hingga masing-masing tidak merasa disisihkan, 

karena akan berpengaruh besar pada resiko kekosongan gedung (vacancy 

factor). Sedangkan pada SAC ini, tidak mungkin meletakkan showroom 

dalam satu lantai mendatar mengingat keterbatasan lahan yang harus 

dibagi dengan penyediaan fasilitas lain. 

3. SAC adalah fasilitas untuk memberikan informasi dan promosi untuk 

produk-produk otomotif terutama mobil, dalam satu bangunan berlantai 

banyak. Penyediaan transportasi vertikal kemudian menjadi masalah yang 

sangat penting agar kegiatan yang diwadahi dapat diakomodasi dengan 

baik. 
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4. Bentuk bangunan harus logis atau dapat dibangun dengan struktur yang 

direkomendasikan. 

5.5.3 Respon Desain 

 

 
Gb V.20 Fasad bangunan didominasi penggunaan kaca 

 
Gb V.21 Penggunaan rangka kaca dari fiber dan  

ekspose rangka baja pada exhibition hall 

 

5.6 ANALISA PENDEKATAN BENTUK DAN POLA GUBAHAN MASSA 

Bertujuan menentukan bentuk dan pola gubahan massa yang sesuai. 

5.6.1 Dasar Pertimbangan 

- Mampu memunculkan daya tarik sebagai sebuah bangunan komersial 

(automotive center) dengan karakter atraktif, rekreatif, dan komunikatif 

dengan pedekatan arsitektur techno-arthistic yang dimaksud. 

- Kelancaran, kemudahan dan keamanan sirkulasi 

- Zoning tapak baik horisontal maupun vertikal 

- Kemudahan koordinasi antar kegiatan yang diwadahi 

- Optimasi dan fleksibilitas ruang  

- Orientasi bangunan dan pola pencapaian yang ada. 

- Memiliki nilai ekspose tinggi 
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5.6.2 Analisa Pendekatan 

Bentuk dasar massa didominasi bentuk segiempat, dengan pertimbangan aspek 

fungsionalitas dan efisiensi ruang sebagai konsekuensi sebagai bangunan 

komersial. Bentuk dasar massa yang lain digunakan untuk memberikan kesan 

dinamis dan memiliki nilai ekspose tinggi yang sesuai dengan karakter atraktif, 

komunikatif.  

Pendekatan bentuk massa dilakukan berdasarkan pada kegiatan yang diwadahi. 

Oleh karena itu analisa dilakukan pada masing-masing zona, sebagai berikut : 

a. Kelompok kegiatan informasi, perdagangan dan jasa serta promosi dan 

pemasaran 

- Retail 

Retail adalah wadah yang disewakan kepada outlet-outlet otomotif. 

Karena itu bentuk massanya dituntut fungsional dan efisien. Bentuk 

persegi empat dianggap memenuhi kriteria tersebut diatas. 

- Showroom 

Pertimbangan utama adalah layout & sirkulasi pengguna maupun barang 

(mobil) yang dipajang. Bentuk lingkaran dan persegi empat adalah bentuk 

yang mampu menghasilkan setting layout secara 3 dimensi sesuai dengan 

kebutuhan manusia dan barang (mobil). 

b. Kelompok fasilitas bangunan 

Dengan pertimbangan kegiatan yang ada, kelompok kegiatan ini yang 

dianggap paling fleksibel dalam menentukan bentuk massanya karena sifatnya 

tidak menuntut efektifitas ruang. Bentukan massa bisa lingkaran maupun segi 

empat. 

c. Kelompok pengelolaan bangunan 

Bentuk massa pada kelompok pengelolaan terutama unit kerja pekantoran 

disesuaikan dengan bentuk perabot ( meja, kursi, rak perkakas, almari, loker, 

dan sebagainya ) yaitu segiempat. 
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Penggabungan massa bangunan  

Penggabungan massa bangunan dilakukan dengan media site terpilih, dengan 

pertimbangan utama view publik ke arah site. Pendekatan dilakukan dengan 

pertimbangan: menarik perhatian publik kemudian mengundang publik untuk 

memasuki SAC yang direncanakan, dengan memperhatikan peletakan ruang 

berdasarkan nilai jual ruang sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah bangunan 

komersial. 

5.6.3 Respon Desain 

1
2

3 4
 

Gb V.22 Bentuk dan pola gubahan massa 

Berdasarkan analisa site, pertimbangan bentuk adan posisi site, diperoleh bentuk 

massa utama (1) dan massa penunjang (2, 3 dan 4) dengan posisi menyudut 

sebagai respon terhadap kondisi site yang ada.  

Bentuk massa bangunan didominasi dengan bentuk kotak karena lebih fungsional 

dan efisien sebagai respon tuntutan kegiatan yang berlangsung didalamnya 

 

5.7 ANALISA PENDEKATAN DESAIN INTERIOR 

Tujuan : menentukan layout / tampilan interior yang mampu mendukung kegiatan 

yang berlangsung dalam SAC. 

Dasar pertimbangan : 

- Kesesuaian dengan karakteristik kegiatan  

- Kelancaran sirkulasi 
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- Kebebasan ruang gerak 

- Optimalisasi pemakaian ruang 

5.7.1 Fasilitas Promosi dan Pemasaran 

- Pemilihan bahan dan pola lantai maupun penutup lantai yang tidak 

monoton, plafond dengan lighting (tata cahaya) yang atraktif sehingga  

mampu menarik pengunjung untuk menikmati fasilitas promosi dan 

pemasaran yang ada. 

- Untuk desain ruang pamer tiap ATPM mobil disesuaikan dengan 

keinginan dan standar pihak principal. 

- Penggunaan teknologi audiovisual, ornamen/gambar yang berhubungan 

dengan otomotif (mobil) untuk mendukung suasana yang diinginkan. 

 
Gb V.23 Contoh desain showroom Toyota  

Sumber : www.targetti.com  

5.7.2 Fasilitas Informasi dan Pengelolaan 

- Pola dan bahan lantai, dinding dan plafond diciptakan dengan karakter 

yang formal untuk mendukung suasana kerja dan sirkulasi yang ada, 

tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi dan permainan 

komposisi. 

- Pemilihan warna, tata cahaya dan penggunaan ornamen yang 

mendukung suasana kerja. 

5.7.3 Fasilitas Bangunan 

- Penciptaan suasana pada fasilitas pendukung yang sesuai dengan 

karakter masing-masing ruang 
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5.8 ANALISA PENDEKATAN SISTEM STRUKTUR 

5.8.1 Dasar Pertimbangan 

a. Terpenuhinya persyaratan dasar struktur 

- Kekuatan (strength) 

- Kestabilan (stability) 

- Kekakuan (stiffness) 

- Laik pakai (service ability) 

- Estetika 

b. Terjaminnya penyelesaian permasalahan struktur 

- Pembebanan yang terjadi 

- Ketahanan terhadap kebakaran dalam periode tertentu 

- Keleluasaan yang menunjang tampilan bangunan 

5.8.2 Analisa Pendekatan 

Pembagian sistem struktur : 

a. Sub struktur 

Bagian bangunan yang berada di bawah tanah yang berfungsi menyalurkan 

beban dari struktur diatasnya.  

Pertimbangan : 

- Kedalaman tanah keras 

- Daya dukung tanah 

- Beban bangunan keseluruhan 

Alternatif : pondasi sumuran, rakit, tiang pancang, foot plat. 

b. Super struktur 

Bagian bangunan yang berada di atas tanah, yaitu : struktur badan (lantai, 

kolom, dinding) dan struktur atap. 

Pertimbangan : 

- Tuntutan tampilan/ekspresi bangunan 

- Kemampuan memikul beban bangunan keseluruhan (keamanan) 
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- Efisiensi struktur yaitu dengan penerapan sistem struktur yang 

dapat menekan biaya dan waktu pembangunan, namun tetap 

fungsional dan arsitektural. 

- Kemungkinan pengembangan 

Alternatif : struktur rangka, struktur dinding pemikul (bearing wall), struktur  

rangka ruang (space frame), struktur kabel. 

 

5.9 ANALISA PENDEKATAN SISTEM UTILITAS 

Penggunaan Sistem Bangunan Pintar20 (Intelligent Building System) 

mengintegrasikan empat unsur bangunan secara erat. Keempat unsur bangunan 

tersebut, yaitu : 

Unsur Bangunan 
Meliputi 

Ø Sistem Otomasi Bangunan (SOB) 
Sistem manajemen bangunan Optimasi pemanasan & kendali udara, kontrol (kendali) 

skedul & program, monitor status lingkungan & fasilitas, 
tagihan biaya per meter, kendali jarak jauh, kendali elevator, 
kendali parkir 

Sistem penghematan energi Otomasi pencahayaan & kendali tirai, manajemen kebutuhan 
energi, thermosiphon tata udara, kendali fasilitas tenaga 
steamlined 

Sistem keamanan Pengamanan dengan video, kendali pintu & penguncian jarak 
jauh, kendali api dan asap, deteksi kebocoran gas & air, 
respon terhadap hilangnya tenaga listrik 

Ø Sistem Telekomunikasi telepon kunci multiguna, konferensi jarak jauh, tulisan jarak 
jauh, teleks, komunikasi dengan komputer pribadi (PC), 
faksimile dan video, e-mail, penulisan dengan biaya murah, 
komunikasi dengan radio satelit 

Ø Sistem Otomasi 
Perkantoran 

Proses dokumen, dukungan dalam membuat keputusan, 
kontrol (kendali) dan dukungan skedul, proses data elektronik 
(EDP), sistem kartu identitas (ID Cards), pelayanan informasi 
untuk publik, dukungan akses database dari luar. 

Ø Building Engineering  
Sistem perencanaan lingkungan Perencanaan : ergonomik, ruang santai, yang fleksibel, 

pemeliharaan dan fasilitas 
Arsitektur, struktur dan 
engineering bangunan 

Perencanaan lantai, sistem pengkabelan, pencahayaan, tata 
udara, pendistribusian dokumen, perencanaan tahan gempa, 

                                                 
20 Bangunan pintar bukan merupakan suatu produk, melainkan suatu pendekatan desain dengan 
pemikiran jauh ke depan, yaitu menerapkan paduan harmonis antara otomasi, komunikasi dan 
perencanaan lingkungan agar tercipta suatu gedung yang “baik”. 
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perencanaan perabotan (furniture). 
Tabel V.5 Empat unsur bangunan pintar 

5.9.1 Sistem Mekanikal dan Elektrikal 

 Tujuan : menentukan sistem mekanikal dan elektrikal yang mendukung 

kegiatan dalam SAC  

 Dasar pertimbangan : 

- Kapasitas sistem yang dibutuhkan 

- Karakter kegiatan yang ada 

- Kelancaran, keamanan dan kenyamanan penggunaan sistem  

- Kemudahan penggunaan dan perawatan 

 Analisa pendekatan : 

1. Sistem Kelistrikan 

Sistem instalasi listrik gedung biasanya disuplai dari Jaringan Distribusi 

Listrik Tegangan Menengah dari PLN yang tersambung ke Gardu Hubung. 

Dari Gardu ini disalurkan melalui kabel tanah ke High Voltage Medium 

Distribution Panel (HVMDP) gedung. Selanjutnya, dari HVMDP daya 

listrik disalurkan ke transformator sesuai dengan kapasitas yang 

diperlukan menggunakan sistem busduct. 

Dari transformator itu, tegangan 220 V 1 fasa/380 V 3 fasa dialirkan ke 

Low Voltage Main Distribution Panel (LVMDP)  melalui busduct. Pada 

LVMDP harus ada pula suplai dari genset sebagai sumber daya cadangan 

bila listrik dari PLN padam. 

Sistem kerja normal atau darurat : 

- Dalam keadaan suplai dari PLN normal (tidak padam), masing-

masing trafo bekerja sendiri melayani beban secara radial, tidak 

boleh paralel 

- Suplai antara genset dan PLN bekerja secara interlock, tidak boleh 

paralel. 

Uninterruptable Power Supply (UPS) System 
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UPS System dipasang pada gedung pintar untuk memasok semua 

kebutuhan daya bagi Sistem Otomasi Bangunan (SOB), Sistem Keamanan 

dan Sistem CCTV. Sistem ini dicadangkan untuk waktu backup 

(cadangan) minimal lima menit dipasok dari unit baterai perawatan. 

2. Sistem Pengkondisian Udara 

Dasar Pertimbangan 

- Luasan bangunan yang membutuhkan pelayanan sistem AC 

- Efisiensi pemakaiannya 

Pengkondisian udara merupakan hal penting lain di dalam mendukung 

kenyamanan orang-orang yang berada di dalamnya. Menurut orang yang 

dianggap punya kebiasaan dan peradaban modern (untuk umumnya 

manusia) kenyamanan optimum berkisar pada suhu sekitar 21-23°C pada 

kelembaban 40-70%.21 

Menurut jenisnya, penghawaan dapat juga dibagi menjadi dua, yaitu : 

§ Penghawaan Alami 

Yaitu penghawaan yang menggunakan ventilasi untuk masuknya 

udara dari luar. Lubang hawa atau saluran angin luas bersih 

sekurang-kurangnya 0,35% dari luas lantai yang bersangkutan. 

Berdasarkan suatu ketentuan agar kesegaran udara dalam suatu 

ruangan dapat terjamin, maka perlu adanya lubang untuk 

peranginan silang sebesar lebih kurang 1/5 kali luas jendela 

keseluruhan. Tetapi bila suhu dan kelembaban udara cukup tinggi, 

penggunaan penghawaan alami sulit untuk diterapkan karena tidak 

memenuhi standar kenyamanan ruang.  

§ Penghawaan Buatan 

Yaitu penghawaan dengan menggunakan alat-alat yang bisa 

membuat udara di dalam ruangan menjadi sejuk seperti AC dan 

kipas angin. 
                                                 
21 Y.B. Mangunwijaya, Op.Cit, hal 134 
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Untuk mengatur kelembaban dan temperatur udara didalam ruangan, 

digunakan AC Central Statistik System, yaitu pengkondisian udara yang 

dikerjakan pada central station / mechanical room oleh alat contrifugal air 

cooled water chiller, yang memproduksi air es (chilled water) dengan 

temperatur ± 5°C. Air dingin ini selanjutnya dipompakan kedalam AHU 

untuk menyerap panas dari udara. Udara dingin yang dihasilkan 

selanjutnya didistribusikan kedalam ruangan.  

Perlengkapan AC : 

- Cooling Tower  

mendinginkan air sehabis dipakai untuk mendinginkan refrigerant 

dalam condenssore. 

- Chiller  

membuat air es untuk mendinginkan coil pendingin di dalam AHU 

- Compressore 

- Condenssore 

mendinginkan refrigerant sehabis dipakai untuk membuat air es di 

dalam chiller dengan menggunakan air yang disirkulasi dalam cooling 

tower. 

- AHU 

Air Handling Unit, menyerap (oleh coil pendingin) udara yang diisap 

ke dalamnya sehingga udara tersebut menjadi dingin, kemudian udara 

dingin tersebut dikeluarkan ke ruangan melalui pipa-pipa penyalur. 

 

 

 

 

 

 

Skema V.9 
Sistem Pengkondisian Udara 

Sumber : Utilitas Bangunan, Ir. Hartono Poerbo, M Arch 
 

AC COOLING 
TOWER 

CONDENSORE CHILLER COMPRESSOR 

AHU DISTRIBUSI 
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Selain AC sentral, juga digunakan AC split, exhaust fan dan polower. 

§ AC sentral 

Digunakan pada ruang-ruang utama seperti ruang promosi dan 

pemasaran. 

§ AC split 

Digunakan pada ruang-ruang private yang scope pelayanannya kecil 

seperti ruang pengelola. 

§ Exhaust Fan 

Digunakan pada ruang service / pelayanan, seperti dapur, fasilitas 

parkir basement dll. 

§ Polower 

Digunakan pada ruang mekanikal dan elektrikal. 

3. Sistem Telekomunikasi 

Sistem komunikasi pada bangunan biasanya menggunakan Private 

Address Brand Exchange (PABX) digital modern yang menunjang 

Integrated Service Data Network (ISDN) yang merupakan paduan dari 

suara, data dan video dengan standar internasional. Seluruh jaringan kerja 

benar-benar fleksibel dan dirancang agar dapat disesuaikan dengan 

perkembangan di masa mendatang. Disamping PABX, gedung pintar 

dilengkapi fasilitas telekomunikasi sebagai berikut : 

- Direct lines : facsimile, CCM, dealing system 

- Telex 

- Lease channel : reuters, telerate, tele trac 

- Lease channel data : computer center 

- Lease channel data : computer center ke kantor penyewa. 

Untuk masa mendatang, gedung pintar juga dapat dilengkapi dengan 

satelit dan saluran microwave. Sistem telekomunikasi ini juga dapat 
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dipadukan dengan Sistem Otomasi Bangunan (SOB) yang memungkinkan 

para penyewa mengatur sistem pengkondisian udara dan pencahayaan 

sesuai kebutuhan. 

4. Sistem Kebakaran 

Gedung pintar harus dilengkapi dengan sistem kebakaran yang memenuhi 

standar Amerika (National Fire Protection Association/NFPA) dan 

Peraturan Daerah dimana gedung tersebut berada. Kelengkapan tersebut 

terdiri atas: 

- Tangga darurat dua sisi gedung 

- Alat penaik tekanan udara (pressurized fan) 

- Fire sprinkler 

- Fire hydrant 

- Portable fire extinguisher 

- Detektor asap dan panas 

- Persediaan air di beberapa lantai. 

- Alat komunikasi HT dan plug in telephone hand set di setiap lobi 

fireman lift (lift petugas pemadam kebakaran) yang dihubungkan 

langsung ke pusat pengendali.  

Sistem kebakaran ini diintegrasikan dengan sistem pengkondisian udara, 

pencahayaaan dan sistem lift lewat Interlocking Main Control Fire Alarm 

(MCFA). Bila pada gedung terjadi kebakaran, alarm akan berbunyi, baik 

secara otomatis maupun manual. 

5. SistemTata Suara/Akustik 

Pendekatan tata suara digunakan untuk background musik, pengumuman, 

panggilan maupun promosi. 

Untuk mendapatkan tata suara yang baik dan merata maka diperkirakan 

penyusunan loudspeaker yang disesuaikan dengan luas bangunan. Sistem 

distribusi dengan paging mix dilengkapi alarm dan penguat suara berupa 

mixer preamp yang disalurkan ke main distribusi (MDF). Dari MDF 
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didistribusikan ke terminal box dan ke calling speaker yang ada di tiap 

lantai. 

Sistem tata suara terbagi menjadi sistem A untuk keperluan background 

music dan paging/emergency unit serta sistem B untuk keperluan car call. 

Sistem A terdiri atas: 

- Cassette deck   : sumber suara 

- Radio    : penerima siaran 

- Pream unit   : penguat awal 

- Power amplifier  : penguat akhir 

- Channel selector  : tombol pemilih kelompok pengeras suara 

yang akan diaktifkan. 

- Mikrofon   : menyampaikan informasi/panggilan 

- Monitor unit   : untuk mengecek hasil suara. 

- Chime unit   : sumber  nada untuk melakukan panggilan 

Sistem B untuk car call, terdiri atas : 

- Pusat car call meliputi mikrofon untuk panggilan, preamp unit 

sebagai penguat awal, power amplifier sebagai penguat akhir dan 

speaker selector untuk pemilihan kelompok pengeras suara. 

- Remote control yang meliputi indikator, power on, occupation dan 

monitor. 

6. Sistem Penangkal Petir 

Penangkal petir yang biasanya digunakan pada bangunan gedung, yaitu: 

- Sistem Franklin 

Merupakan suatu tiang yang tinggi untuk menyalurkan petir ke dalam 

bumi dan melindungi bangunan dengan area perlindungan berbentuk 

kerucut dengan jari-jari alasnya sama dengan tinggi kerucut. Sistem ini 

sederhana dan mudah untuk suatu komplek bangunan yang luas. 
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- Sistem Faraday 

Menggunakan desentralisasi dari sistem franklin, yaitu dengan 

menggunakan tiang-tiang konduktor (split) yang terbesar di atap 

bangunan dan dihubungkan dengan kawat ke bumi (arde) untuk 

menyalurkan aliran petir yang menyambar. 

Sistem sangkar Faraday terdiri atas : 

- Alat penerima berupa tongkat sepanjang 50 cm pada setiap 

jarak 20 m atau seluas areal ± 400 m² diletakkan satu alat 

penerima. 

- Kawat penghantar horizontal dan vertikal menuju ground yang 

ditanam didalam tanah sedalam ± 6m. 

- Ujung menggunakan emas 24 karat tegak dan tidak goyah 

- Bidang penagkal petir adalah berbentuk kerucut dengan sudut 

120°. 

 

 

 

 

7. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan pada bangunan bertujuan melindungi dan memonitor 

fasilitas-fasilitas dari pihak yang tidak berkepentingan. Sistem keamanan 

yang digunakan berupa Pass Ultra System yang dilengkapi dengan sensor-

sensor yang ditempatkan didaerah tertentu dan dapat dimonitor lewat 

bantuan Closed Circuit Television(CCTV) dan Video Display Terminal 

(VDT). 

PETIR  PREVENTOR KAWAT 
PENGHANTAR 

GROUND 

ELEKTRODA 

Skema V.10 
Sistem Penangkal Petir Secara Horizontal 

Sumber : Utilitas Bangunan, Ir. Hartono Poerbo, M Arch 
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Prinsip dasar sistem keamanan : 

- Mencegah orang untuk memasuki suatu daerah 

- Mendeteksi orang yang memasuki daerah tertentu 

- Memonitor daerah yang diamankan 

- Card Access Control bagi orang tertentu 

- Pengamanan dan perlindungan 

 

 

 

 

 

 

5.9.2 Sistem Sanitasi dan Pengolahan Sampah 

 Tujuan : menentukan sistem sanitasi dan pengolahan sampah yang tidak 

merusak lingkungan. 

 Dasar pertimbangan : 

- Kemudahan pengoperasian, pengolahan dan pemeliharaan 

- Kebutuhan air bersih 

- Jenis dan volume air kotor dan sampah yang dihasilkan 

- Perlindungan terhadap pencemaran lingkungan 

 Analisa pendekatan : 

a. Sistem Pasokan Air Bersih 

Air untuk konsumsi dalam gedung sebaiknya dipasok PDAM setempat 

dan ditampung dalam tangki. Air dari tangki tersebut lalu disalurkan 

ke deep well untuk dicampur dengan air tanah. Air dari deep well 

kemudian dikembalikan ke break tank untuk dialirkan ke ground tank 

di bawah tanah. Selanjutnya air dari ground tank lalu dihisap oleh 

pompa-pompa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Air 

CENTRAL SECURITY CALL BUTTON / 
PANEL ALARM 

POWER 

MONITOR 

Skema V.11 
Sistem Keamanan Dalam Bangunan 

Sumber : Utilitas Bangunan, Ir. Hartono Poerbo, M Arch 
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yang dihisap tadi kemudian disalurkan ke tangki-tangki pembagi di 

lantai atas. 

Air tersebut harus memenuhi standar World Health Organization 

(WHO) atau Environmental Protection Agency (EPA) Amerika 

Serikat, supaya  air layak untuk diminum dan tidak merusak peralatan-

peralatan plumbing maupun sanitasi atau semua peralatan yang 

mengkonsumsi air. 

b. Sistem Pembuangan Air Kotor 

Terbagi atas : 

1. Air Hujan 

Pembuangan air hujan menuju ke riol kota dilengkapi dengan bak-

bak kontrol. 

2. Air Kotor 

Pembuangan air kotor berasal dari toilet, dapur dan bengkel 

disalurkan ke sewage treatment kemudian disalurkan ke riol kota 

3. Kotoran Padat 

Kotoran padat disalurkan ke septic tank kemudian ke peresapan dan 

pada proses terakhir ke sewage treatment untuk diolah sebelum 

disalurkan ke riol kota. 

c. Sistem Pembuangan Sampah 

Pembuangan sampah pada Pusat Otomotif menggunakan sistem 

manual, yaitu sampah yang berasal dari bangunan dikumpulkan dalam 

tong – tong yang kemudian dikumpulkan dalam penampungan sampah 

sementara di luar bangunan yang selanjutnya setiap beberapa hari 

sekali diangkut menuju penampungan sampah kota dengan 

menggunakan truk sampah. 

Sampah yang dihasilkan terdiri dari dua bentuk yaitu sampah cair dan 

sampah padat. Untuk  pengolahan sampah cair dari bengkel yang 

berupa limbah-limbah kimia diorganisir oleh organisasi otomotif. 
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5.9.3 Sistem Transportasi Vertikal 

 Dasar Pertimbangan : 

- Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan pengguna 

- Aksesibel 

- Efisiensi waktu dan tenaga 

- Faktor estetika interior bangunan 

Analisa : 

Sistem Transportasi vertikal menggunakan beberapa jenis alat dan sarana 

diantaranya : 

§ Eskalator  

Sistem transportasi vertikal dengan menggunakan eskalator atau 

tangga berjalan lebih efektif dan memberi keuntungan bagi 

penggunanya seperti : 

- Tidak ada interval waktu tunggu 

- Kecepatan bergerak stabil 

- Dapat dijadikan unsur estetika dalam interior bangunan 

- Dapat menampung pengguna dengan kapasitas yang besar 

- Dapat difungsikan secara manual jika terjadi gangguan listrik 

Eskalator melayani sirkulasi vertikal dengan jalur satu arah, sehingga 

membutuhkan penyusunan yang terencana seperti penataan berlapis, 

saling menyilang dan bersilangan ganda. Untuk kenyamanan 

pengguna, sudut eskalator tidak lebih dari 30°. 

§ Elevator (Lift) 

Merupakan sistem transportasi vertikal yang dapat mengangkut orang / 

barang secara periodik dan cepat namun membutuhkan interval waktu 

tunggu untuk penggunaannya. 

1. Lift barang (mobil) 

Dipergunakan untuk mengangkut barang-barang berkapasitas 

minimal 1,5 ton kecepatan 1,5 –2,0 m/s. 
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Gb V.24 Contoh desain lift mobil 

Sumber : www.ryko.com  

2. Lift manusia 

Kapasitas dan kecepatan ditentukan oleh luas lantai yang 

dilayani dan tinggi bangunan. Lift manusia biasanya 

direncanakan sesuai besarnya 4 orang, 5, 8 atau 13 orang. 

Kecepatan yang dibutuhkan 1,0 – 1,5 m/s. 

Keuntungan yang didapat dengan menggunakan lift : 

- Waktu perjalanan relatif singkat 

- Efektifitas penggunaan ruang bangunan 

- Daya angkut relatif tinggi dengan kapasitas yang banyak 

§ Tangga  

Sebagai pelengkap atau tangga darurat jika elevator (lift) macet serta 

jika terjadi bahaya kebakaran. Perletakannya menyebar sesuai 

kebutuhan, dengan syarat pencapaian maksimum 30 m. 

§ Ramp  

Sebagai sarana transportasi untuk pencapaian mobil kedalam gedung 

parkir lantai basement. Selain itu ramp juga sangat berguna bagi 

mereka yang diffable. Biasanya dengan sudut kemiringan 15% 

(standard). 
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BAB VI 

KONSEP  

SURAKARTA AUTOMOTIVE CENTER 

 
Bab ini menyajikan  konsep perencanaan dan perancangan automotive center di Surakarta, yang diantaranya 
meliputi konsep tapak, konsep site, konsep peruangan, konsep tampilan bangunan, konsep bentuk dan pola gubahan 
massa, konsep desain interior, konsep sistem struktur dan konsep sistem utilitas. 

 

6.1 KONSEP PERUANGAN  

6.1.1 Pengelompokan Kegiatan 

4. Berdasarkan program kegiatan, : Kegiatan informasi, kegiatan promosi 

dan pemasaran, kegiatan pelayanan jasa, kegiatan pengelolaan dan 

kegiatan fasilitas bangunan 

5. Berdasarkan sifat kegiatan/ zona : 

a. Kegiatan publik dan semi public : kegiatan informasi, promosi dan 

pemasaran pelayanan jasa (service) serta fasilitas bangunan 

b. Kegiatan privat : kegiatan pengelolaan 

6. Berdasarkan pengelompokan kegiatan : 

a. Kegiatan Utama : kegiatan informasi serta kegiatan promosi dan 

pemasaran 

b. Kegiatan Pendukung : kegiatan pelayanan jasa dan kegiatan 

pengelolaan 

c. Kegiatan Pelengkap :kegiatan fasilitas bangunan. 

6.1.2 Pengelompokan Pelaku Kegiatan 

§ Pengelola 

§ Pengunjung 

 

6.1.3 Kebutuhan dan Besaran Ruang 
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7. Dasar perhitungan besaran ruang 

a. Perhitungan standar (studi literatur) 

b. Perhitungan khusus 

Perhitungan dengan mempertimbangkan : 

- Feasibility besaran ruang 

- Modul ruang  

- Flow gerak / sirkulasi 

- Kepuasan pemakai ruang 

c. Perhitungan asumsi 

8. Kapasitas pelayanan 

Surakarta Automotive Center sebagai pusat informasi, promosi dan 

pemasaran serta pelayanan jasa dengan sistem One Stop Automotive 

Shopping, direncanakan mampu melayani secara makro dan kualitatif 

dalam skala Propinsi Jawa Tengah serta secara mikro dan kuantitatif 

melayani kepentingan Kota Surakarta dan sekitarnya dalam jangka 

waktu 10 tahun ke depan. 

9. Sumber Perhitungan Besaran Ruang 

- Architects’ Data, Ernest Neufert Standard 

- Building Planning and Design Standard 

- Studi Ruang Gerak 

- Studi Banding 

- Asumsi 

10. Kebutuhan Ruang dan Besaran Ruang 
Fasilitas Informasi 
 

Kelompok ruang Ruang 
 

Luas (m2) 

R. Pendaftaran 18 
R. Pengelola 13,5 
R. Tunggu 140  
R. Komputer 117 

R. informasi  

Lavatory : WC pria +  urinoir,  
WC wanita, wastafel 

21,12 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 154 

R. Pendaftaran 9 
R. Penitipan barang 
(rak penyimpanan) 

15 

R. Katalog : almari katalog   
(10 buah) 

16 

R. Perpustakaan : 10.000 buku 
5.000 majalah 

161,6 

R. Baca 46,4 
R. Pengelola 18 
Gudang 12 

R. Perpustakaan 
otomotif 

Lavatory : WC pria +  urinoir,  
WC wanita, wastafel 

21,12 

R. Informasi display perkembangan otomotif 9 
R. Display 2 dimensi 105 
R. Pengelola 18 
Lavatory : WC pria +  urinoir, WC wanita, 
wastafel 

26,4 
 

Gudang 12 
 
R. Pemutaran slide/film 

 

R. Pendaftaran 18 
R. Tunggu/lobby 65  
R. Pertunjukkan 50 
R. Proyektor 13,5 
R. Pengelola slide/film 18 
Gudang 12 

 

Lavatory : WC pria + urinoir,  
WC wanita, wastafel 

21,12 

R. Pertemuan 900 
R. Tunggu 390 R. Konferensi 
Lavatory : WC pria + urinoir,  
WC wanita, wastafel 

52,8 

R. Diskusi  100 
R. Tunggu 65 R. Diskusi 
Lavatory : WC pria +  urinoir,  
WC wanita, wastafel 

21,12 

 R. Foto copy 16 
 Gudang 20 
 2.541,68 m2  

 

 

Fasilitas Promosi dan Pemasaran 

 
Kelompok ruang Ruang 

 
Luas (m2) 

R. Receptionist  6,825 
Showroom mobil baru 432 
Showroom mobil bekas 432 
R. Tunggu 15,6 

 
R. sales (penjualan) 
mobil  
(10 ruang)  
 R. Administrasi 22 
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Lavatory : WC pria +  urinoir, WC wanita, 
wastafel 

15,84  
 

Gudang peralatan 12 
R. Receptionist  
(informasi pameran) 

13,65 

R. Pamer (exhibition) 5880 
R. Exhibition  
 

Gudang peralatan 20 
R. Etalase spare parts 26 
R. Penjualan spare parts 3,12 
R. Tunggu 8,4 
R. Pengelola 9 

R. spare parts  
(10 ruang) 
 
 

Gudang stok spare parts 20 
R. Etalase : 
 

26 

R. Penjualan : 
 

34,32 

R. Tunggu 12,5 
R. Bengkel kerja 488,7 
R. Administrasi/pengelola 60,45 
R. Parkir pelayanan 93,6 
Lavatory 
WC pria + urinoir, 2 WC wanita, wastafel 

21,12 

Gudang 60 

R. auto accessories 
(10 ruang) 

R. Utilitas 12 
R. Receptionist 7,35 
R. Pertunjukkan 360 
Podium/stage 40 
R. Duduk pengunjung 140 
R. Sound system 11,7 

Auto show 
(launching new car) 
 

Gudang peralatan 30 
 24.617,3m2 

 
 
Fasilitas Pelayanan Jasa 
 

Kelompok 
ruang 

Ruang 
 

Luas (m2) 

R. pendaftaran service 14,3 
R. bengkel kerja 528 
R. tunggu 26 
R. parkir pelayanan 149,76 
Lavatory pengunjung : WC pria +  urinoir, WC 
wanita, wastafel 

10,56 

R. tools control 9 
Gudang peralatan 20 
R. utilitas 12 

R. ganti 14,4 
Lavatory 36 
R. loker 3,6 
R. istirahat 25 
R. makan 18,24 
Pantry 10,2375 

Service Station 

(5 ruang) 
R. fasilitas karyawan 

R. training 65 
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R. pencatatan 14,3 
R. bengkel kerja 
(Two post lift, Drying oven + Spray both) 

775,5 

R. tunggu 26 
Lavatory pengunjung 
WC pria, urinoir, WC wanita 

9,76 

Lavatory karyawan 
WC, urinoir, wastafel, bak pancuran 

36 

Gudang  20 
R. parkir pelayanan 149,76 

R. ganti 31,68 
R. loker 3,96 
R. istirahat 25 
R. makan 20,064 

Body Repairs 

(5 ruang) 

R. fasilitas karyawan 

Pantry 10,2375 
R. receptionist 14,3 
Showroom 124,8 
R. tunggu/lobby 13 

R. pimpinan 13,5 
R. sekretaris 5,5 

R. administrasi 

R. staff 33 
Lavatory 
WC pria, urinoir, WC wanita, wastafel 

9,76 

Gudang peralatan 12 

Rent A Car 

R. utilitas 9 
R. pendaftaran 14,3 
R. parkir pelayanan 312 
R. uji kendaraan 328,05 
R. tunggu 26 
Lavatory 
WC pria, urinoir, WC wanita 

9,76 

Gudang peralatan 12 

R. Uji 
kendaraan 

R. utilitas 9 

R. pendaftaran 14,3 
R. bengkel kerja   
Automatic car wash system  

67 

R. tunggu 15,6 
R. administrasi 16,5 
Lavatory 
WC pria, urinoir, WC wanita, wastafel 

21,12 

Gudang peralatan 12 
R. utilitas 9 
R. parkir pelayanan 149,76 

R. loker 2,16 
R. ganti 17,28 

Car Wash 

R. karyawan 

R. makan 9,36 
Jumlah 21.914,64 m2 

 
Fasilitas Pengelolaan 
 

Ruang Luas(m2) 
R. Direktur  40 
R. Sekretaris direktur 9,5 
R. Tamu direktur 30 
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R. Wakil direktur 40 
R. Sekretaris wakil direktur 9,5 
R. Tamu  wakil direktur 20 
R. Sekretaris umum 11 
R. Kabag administrasi umum 13,5 
R. Staff adm. Umum 44 
R. Kabag personalia 13,5 
R. Staff personalia 27,5 
R. Kabag informasi 13,5 
R. Staff informasi 27,5 
R. Kabag promosi dan pemasaran 13,5 
R. Staff promosi dan pemasaran 27,5 
R. Kabag pelayanan jasa 13,5 
R. Staff pelayanan jasa 27,5 
R. Kabag pemeliharaan bangunan 13,5 
R. Staff pemeliharaan bangunan 27,5 
R. Tamu umum 32,5 
R. Rapat 39 
R. Tunggu / lobby 32,5 
Pantry  13,65 
Lavatory : 
WC pria, urinoir, WC wanita, wastafel 

21,12 

Gudang peralatan 12 
Jumlah 573,27 m2 

 
Fasilitas Penunjang  
 

Ruang 
 

Luas (m2) 

R. Security : 3 pos 18,75 
R. Parkir mobil dan motor 
(60% mbl, 30% mtr, 10% jln kaki/kend. 
umum) 

5935,5 

Loading : trailer 300 
Plaza / main hall 150 
Canopy 30 
R. Receptionist 6,825 
Lobby 120 

R. makan 182,4 
R. 
administrasi 
 

27,5 

Dapur  45,6 
Gudang  20 
R karyawan 30 
Lavatory 26,4 

Restaurant 

R utilitas 12 
R. makan 79,04 
R. 
administrasi 
 

27,5 

Dapur  19,76 
Gudang  12 
R karyawan 12 

Cafetaria 

Lavatory 26,4 
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R utilitas 12 
R penjualan 1500 
R karyawan 48 
R administrasi 66 
Gudang 300 

Auto departement store 

Lavatory 13,2 
Counter bank 100 
Warung telekomunikasi 40 

R permainan 
ketangkasan 

144 

R biliar 257,73 
R administrasi 19,8 
R. karyawan 12 
Lavatory 13,2 

Amusement 

Gudang  20 
Loket tiket 10 
R. Kesehatan  46,124 
Mushola 60 
Lavatory umum : WC pria, urinoir, WC 
wanita, wastafel 

39,6 

R. Mechanical 40 
R. Electrical 40 
R. AC /AHU 24 
R. Telephone switchboard 24 
R. Sampah 15 
R. Reservoir air 20 
Gudang peralatan 36 

Jumlah 10.001,079 m2 
Tabel VI.1 Kebutuhan dan besaran ruang 

11. Rekapitulasi  Besaran Ruang 

Jumlah besaran ruang yang terdiri dari rekapitulasi ruang yang 

digunakan sebagai wadah dari kegiatan informasi, promosi dan 

pemasaran, pelayanan jasa, ruang pengelolaan dan fasilitas bangunan. 

Ruang informasi   : 2.541,68 m2 

Ruang promosi dan pemasaran : 24.617,3 m2 

Ruang pelayanan jasa  : 21.914,64 m2 

Ruang pengelolaan    : 573,27 m2 

Ruang fasilitas bangunan  : 10.001,079 m2 

 Total Besaran Ruang  : 62.189,649 m2 
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12. Jumlah Lantai yang Direncanakan 

Dengan melihat ketentuan pembangunan kota, perbandingan luas lahan 

dan total besaran ruang ada, maka bangunan utama direncanakan 

berjumlah 3-4 lantai. 

 

6.1.4 Konsep Pola Hubungan dan Organisasi Ruang 

Fasilitas Surakarta Automotive Center 
 

 
Skema VI.1 Pola hubungan ruang fasilitas SAC 

 

Informasi  

Promosi dan pemasaran  Pelayanan jasa 

Fasilitas penunjang 

Pengelolaan  ME SE 
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Fasilitas Informasi 
 

 
 

Skema VI.2 Pola hubungan ruang fasilitas informasi 
Fasilitas Promosi dan Pemasaran 

 

R. Informasi 

Entrance/Lobby 

Pendaftaran 

Parkir 

Surakarta 
Automotive Center Otomotif 

Lavatory 

Perpustakaan otomotif 

Konferensi 

Diskusi 
Display perkembangan 
otomotif (buku, film) 

Administrasi 

R. Komputerisasi 

Loading Dock Reception 

Showroom & car sales 
(Principal, ATPM) Exhibition hall  

Spare parts 

Auto accessories Auto show 

Administrasi Customer service 

Gudang 

Kasir 

Lavatory  

Masuk 

Keluar 

Bengkel kerja 

Entrance/Lobby Parkir 

Skema VI.3 Pola hubungan ruang  
 fasilitas promosi dan pemasaran 
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Fasilitas Pelayanan Jasa 

 
 

Skema VI.4 Pola hubungan ruang  
fasilitas pelayanan jasa 

 
Fasilitas Penunjang  

 

 
 

Skema VI.5 Pola hubungan ruang fasilitas penunjang 

Masuk 

Keluar 

Body repairs 

Rent a car 

Test drive 

Car wash 

Pendaftaran 

R. tunggu 

Lavatory 

R. administrasi Kasir 

Gudang 

R. karyawan  

Parkir pelayanan 

Parkir 

R kerja 
(bengkel) 

Service station 

Facilities 

Masuk Pos security 

Parkir  

Loading dock 

Hall  

Reception  

Restoran  

Dept. store 

Bank counter 

Amusement  

Cafetaria 

Mushola  

R. kesehatan 

Lavatory  

Wartel  

Keluar 
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Fasilitas Pengelolaan  

 
Skema VI.6 Pola hubungan ruang fasilitas pengelolaan 

 

6.2 KONSEP ARSITEKTUR TECHNO-ARTHISTIC 

§ Penggunaan bahan konstruksi yang menonjolkan penggunaan bahan kaca, 

metal, aluminium dan baja tahan karat sebagai bahan konstruksi bangunan 

terutama pada bagian yang diekspose. 

§ Penggunaan kaca dan fiberglass transparan yang dominan pada bidang 

luar bangunan. 

§ Sistem space frame sering digunakan dalam konstruksi atap, tetapi tidak 

menutup kemungkinan digunakan dalam ruang dalam sebagai konstruksi 

lantai untuk mendapatkan ruang berbentang lebar tanpa kolom ditengah 

(tuntutan aktivitas yang berlangsung didalamnya). 

§ Elemen-elemen konstruksi dan bangunan diekspose sehingga menjadi 

bagian dari dekorasi bangunan. 

§ Penggunaan warna pada bangunan selain sebagai pembeda fungsi, juga 

digunakan sebagai elemen dekoratif. 

R. Informasi 

Entrance/Lobby 

R. Direktur 

Parkir 

Reception 

R. Kabag 

R. Tamu 

R. Staff 

R. Sekretaris 

R. Wakil Direktur 

R.Tamu Umum 

Lavatory Pantry R. Rapat 
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6.3 KONSEP TAPAK 

 Lokasi dan luas site  

Jl. Adi Sucipto

Jl.
 A

hm
ad Y

ani

253,5 m

204,152 m
169 m

185,9 m

SMK N 4

SMK N 6

SMK N 5

KODIM

SMU Ursulin

Permukiman

Wisma 
Wirosasono

Site

 
Gb VI.1 Batas dan ukuran site  

Luas site : ± 4 Ha (39.271,375 m2) 

Adapun batas-batas site adalah sebagai berikut : 

- Sebelah utara  : Jl. Adi Sucipto  

- Sebelah timur  : Jl. Ahmad Yani 

- Sebelah selatan : Permukiman  

- Sebelah barat  : SMU Ursulin 

 

6.4 KONSEP SITE 

6.4.1 Pola Pencapaian 

Pencapaian utama menuju site (ME/SE) : melalui Jl. Ahmad Yani dan Adi 

Sucipto yang merupakan jalan utama Kota Surakarta dengan jalur dua arah 

yang dilalui berbagai jenis kendaraan bermotor, baik dalam kota, antar kota 

maupun antar propinsi. 

6.4.2 Pola Sirkulasi 

Karena SAC memiliki zona kegiatan yang saling berhubungan dan  saling 

menunjang tetapi bisa berdiri sendiri, maka pola sirkulasi yang dipilih 

adalah lintasan umpan balik. 
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§ Hubungan Ruang dengan Sirkulasi 

Karena SAC memiliki zona kegiatan yang saling mendukung dan 

melengkapi, maka pola sirkulasi yang dipilih adalah kombinasi dari 

ketiga pola sirkulasi diatas (sirkulasi melewati ruang, menembus ruang 

dan berakhir dalam satu ruang). Pola sirkulasi yang ada diarahkan 

sebagai berikut : 

- Menerus, jelas, dan terarah. 

- Memberikan keleluasaan pengamatan obyek. 

- Sirkulasi yang tidak membosankan. 

6.4.3 Orientasi Bangunan  

Orientasi bangunan dominan menghadap Jl. Ahmad Yani dan Jl. Adi 

Sucipto karena merupakan orientasi yang paling banyak dilihat oleh publik 

(nilai ekspose tertinggi) sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah 

bangunan komersial. 

6.4.4 Penzoningan 

c. zoning horizontal 

§ Berdasarkan tingkat kebisingan 

Jl. Adi Sucipto

Jl.
 A

hm
ad Y

ani

1
2

3

Zoning

1. Zona bising
2. Zona agak tenang
3. Zona tenang

Gb VI.2 Zoning horizontal  berdasarkan tingkat kebisingan 
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§ Berdasar kelompok kegiatan 

1. Area publik
2. Area semi publik
3. Area privat

Jl. Adi Sucipto

Jl.
 A

hm
ad

 Y
an

i
3

Zoning

12

 Gb VI.3 Zoning horizontal berdasarkan kelompok kegiatan 

d. Zoning vertikal 

§ Berdasarkan kebisingan 

 

 

 

 

 

Gb VI.4 Zoning vertikal  berdasarkan tingkat kebisingan 

§ Berdasarkan kelompok kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

Skema VI. 7 Zoning vertikal  berdasarkan kelompok kegiatan 

 

 

Privat 

Semi publik 

Publik 

Pengelolaan bangunan 

Fasilitas bangunan 
 

Pelayanan jasa 

Promosi dan pemasaran 
 

Informasi 
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6.5 KONSEP TAMPILAN BANGUNAN 

 

Filosofi Kriteria Tuntutan 
Atraktif rekreatif Kriteria ekspresi atraktif rekreatif : 

ü Memberi kesan dominan terhadap 
lingkungan tetapi tetap selaras 
dengan sekitar 

ü Bentuk yang kompleks tetapi logis 
/ sederhana 

 

Penampilan bangunan harus 
mampu memberi daya tarik dan 
menimbulkan minat bagi 
pengunjung sehingga dapat 
memberi kesan menyenangkan. 
 

Komunikatif 
 

Kriteria komunikatif : 

ü Memberi kesan mengundang 
ü Memberi kejelasan fungsi 

peruangan 
ü Mengkomunikasikan filosofi dan 

kegiatan yang berlangsung di 
dalamnya melalui simbol-simbol 
baik secara langsung maupun tak 
langsung 

 

Penampilan bangunan harus 

mudah dikenali dan dipahami 

apa maksudnya. 

 

Terbuka  ü Berpenampilan terbuka dengan 
memperlihatkan bagian dalam 
bangunan menggunakan bidang 
transparan 

ü Penempatan orientasi dan entrance 
yang tepat 

ü Keberadaan plaza yang menerima 
/ menyongsong  

ü Filosofi tangan terbuka pada 
entrance ( membuka ke arah luar 
dan menyempit ke arah dalam ). 

ü Kanopi sebagai ruang transisi dan 
penerima 

 

Memberi kesan mengundang dan 
menerima 
 

Kejelasan fungsi 
peruangan 
 

ü Perubahan ketinggian 
ü Pembukaan melalui pintu dan 

jendela 
ü Penyempitan yang diwujudkan 

lewat bentuk lorong. 
 

 

Komunikasi 
melalui simbol- 
simbol 
 

 Simbol-simbol tulisan untuk 
mengkomunikasikan fungsi 
bangunan dan fasilitas yang ada di 
dalamnya 
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Bentuk fisik 
 

ü Bentuk-bentuk desain yang 
mengacu pada konsep Techno-
arthistic 

 

 

Warna  ü Mampu memberikan kesan 
atraktif dan rekreatif 

 

Warna-warna terang untuk 
eksterior bangunan memiliki nilai 
ekspose tinggi, atraktif  dan  
dominan  terhadap lingkungan  
( hijau, kuning ). 
Warna-warna netral / transisi 
digunakan pada interior bangunan 
dapat menimbulkan suasana 
santai, rekreatif dan nyaman  
( putih, krem, coklat muda, abu-
abu ). 
 

Tabel VI.2 Konsep Tampilan Bangunan 

 

6.6 KONSEP BENTUK DAN POLA GUBAHAN MASSA 

Bentuk dasar massa didominasi bentuk segiempat, dengan pertimbangan aspek 

fungsionalitas dan efisiensi ruang sebagai konsekuensi sebagai bangunan 

komersial. Bentuk dasar massa yang lain digunakan untuk memberikan kesan 

dinamis dan memiliki nilai ekspose tinggi yang sesuai dengan karakter atraktif, 

komunikatif.  

Pendekatan bentuk massa dilakukan berdasarkan pada kegiatan yang diwadahi. 

Oleh karena itu analisa dilakukan pada masing-masing zona, sebagai berikut : 

d. Kelompok kegiatan informasi, perdagangan dan jasa serta promosi dan 

pemasaran 

- Retail 

Retail adalah wadah yang disewakan kepada outlet-outlet otomotif. 

Karena itu bentuk massanya dituntut fungsional dan efisien. Bentuk 

persegi empat dianggap memenuhi kriteria tersebut diatas. 

- Showroom 

Pertimbangan utama adalah layout & sirkulasi pengguna maupun barang 

(mobil) yang dipajang. Bentuk lingkaran dan persegi empat adalah bentuk 
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yang mampu menghasilkan setting layout secara 3 dimensi sesuai dengan 

kebutuhan manusia dan barang (mobil). 

e. Kelompok fasilitas bangunan 

Dengan pertimbangan kegiatan yang ada, kelompok kegiatan ini yang 

dianggap paling fleksibel dalam menentukan bentuk massanya karena sifatnya 

tidak menuntut efektifitas ruang. Bentukan massa bisa lingkaran maupun segi 

empat. 

f. Kelompok pengelolaan bangunan 

Bentuk massa pada kelompok pengelolaan terutama unit kerja pekantoran 

disesuaikan dengan bentuk perabot ( meja, kursi, rak perkakas, almari, loker, 

dan sebagainya ) yaitu segiempat. 

Penggabungan massa bangunan  

Penggabungan massa bangunan dilakukan dengan media site terpilih, dengan 

pertimbangan utama view publik ke arah site. Pendekatan dilakukan dengan 

pertimbangan: menarik perhatian publik kemudian mengundang publik untuk 

memasuki SAC yang direncanakan, dengan memperhatikan peletakan ruang 

berdasarkan nilai jual ruang sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah bangunan 

komersial. 

 

6.7 KONSEP DESAIN INTERIOR 

6.7.1 Fasilitas Promosi dan Pemasaran 

- Pemilihan bahan dan pola lantai maupun penutup lantai yang tidak 

monoton, plafond dengan lighting (tata cahaya) yang atraktif sehingga  

mampu menarik pengunjung untuk menikmati fasilitas promosi dan 

pemasaran yang ada. 

- Untuk desain ruang pamer tiap ATPM mobil disesuaikan dengan 

keinginan dan standar pihak principal. 

- Penggunaan teknologi audiovisual, ornamen/gambar yang berhubungan 

dengan otomotif (mobil) untuk mendukung suasana yang diinginkan. 
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6.7.2 Fasilitas Informasi dan Pengelolaan 

- Pola dan bahan lantai, dinding dan plafond diciptakan dengan karakter 

yang formal untuk mendukung suasana kerja dan sirkulasi yang ada, 

tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi dan permainan 

komposisi. 

- Pemilihan warna, tata cahaya dan penggunaan ornamen yang 

mendukung suasana kerja. 

6.7.3 Fasilitas Bangunan 

- Penciptaan suasana pada fasilitas pendukung yang sesuai dengan 

karakter masing-masing ruang 

 

6.8 KONSEP SISTEM STRUKTUR 

Sub struktur: pondasi sumuran, rakit, tiang pancang, foot plat. 

Super struktur: struktur rangka, struktur dinding pemikul (bearing wall), struktur    

rangka ruang (space frame), struktur kabel. 

 

6.9 KONSEP SISTEM UTILITAS 

Penggunaan Sistem Bangunan Pintar (Intelligent Building System) 

mengintegrasikan empat unsur bangunan secara erat, yaitu Sistem Otomasi 

Bangunan (SOB), Sistem Telekomunikasi, Sistem Otomasi Perkantoran dan 

Building Engineering. 

6.9.1 Sistem Mekanikal dan Elektrikal 

1. Sistem Kelistrikan 

Sistem disuplai dari Jaringan Distribusi Listrik Tegangan Menengah dari 

PLN yang tersambung ke Gardu Hubung. Dari Gardu ini disalurkan 

melalui kabel tanah ke High Voltage Medium Distribution Panel 

(HVMDP) gedung. Selanjutnya, dari HVMDP daya listrik disalurkan ke 

transformator sesuai dengan kapasitas yang diperlukan menggunakan 

sistem busduct. 
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Uninterruptable Power Supply (UPS) System 

UPS System dipasang pada gedung pintar untuk memasok semua 

kebutuhan daya bagi Sistem Otomasi Bangunan (SOB), Sistem Keamanan 

dan Sistem CCTV. Sistem ini dicadangkan untuk waktu backup 

(cadangan) minimal lima menit dipasok dari unit baterai perawatan. 

2. Sistem Pengkondisian Udara 

§ Penghawaan Alami 

§ Penghawaan Buatan 

Penggunaan AC sentral, AC split, exhaust fan dan polower. 

3. Sistem Telekomunikasi 

Sistem komunikasi pada bangunan biasanya menggunakan Private 

Address Brand Exchange (PABX) digital modern yang menunjang 

Integrated Service Data Network (ISDN) yang merupakan paduan dari 

suara, data dan video dengan standar internasional.  

Untuk masa mendatang, gedung pintar juga dapat dilengkapi dengan 

satelit dan saluran microwave. Sistem telekomunikasi ini juga dapat 

dipadukan dengan Sistem Otomasi Bangunan (SOB) yang memungkinkan 

para penyewa mengatur sistem pengkondisian udara dan pencahayaan 

sesuai kebutuhan. 

4. Sistem Kebakaran 

Kelengkapan pemadam kebakaran: 

- Tangga darurat dua sisi gedung 

- Alat penaik tekanan udara (pressurized fan) 

- Fire sprinkler 

- Fire hydrant 

- Portable fire extinguisher 

- Detektor asap dan panas 

- Persediaan air di beberapa lantai. 
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- Alat komunikasi HT dan plug in telephone hand set di setiap lobi 

fireman lift (lift petugas pemadam kebakaran) yang dihubungkan 

langsung ke pusat pengendali.  

5. SistemTata Suara/Akustik 

Sistem yang digunakan melalui distribusi dengan paging mix dilengkapi 

alarm dan penguat suara berupa mixer preamp yang disalurkan ke main 

distribusi (MDF). Dari MDF didistribusikan ke terminal box dan ke 

calling speaker yang ada di tiap lantai. 

Sistem tata suara terbagi menjadi sistem A untuk keperluan background 

music dan paging/emergency unit serta sistem B untuk keperluan car call. 

6. Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan adalah Sistem Faraday. 

7. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang digunakan berupa Pass Ultra System yang 

dilengkapi dengan sensor-sensor yang ditempatkan didaerah tertentu dan 

dapat dimonitor lewat bantuan Closed Circuit Television(CCTV) dan 

Video Display Terminal (VDT). 

 

6.9.2 Sistem Sanitasi dan Pengolahan Sampah 

a. Sistem Pasokan Air Bersih 

Air untuk konsumsi dalam gedung sebaiknya dipasok PDAM setempat 

dan ditampung dalam tangki. Air tersebut harus memenuhi standar 

World Health Organization (WHO) atau Environmental Protection 

Agency (EPA) Amerika Serikat, supaya  air layak untuk diminum dan 

tidak merusak peralatan-peralatan plumbing maupun sanitasi atau 

semua peralatan yang mengkonsumsi air. 
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b. Sistem Pembuangan Air Kotor 

Terbagi atas : 

4. Air Hujan 

Pembuangan air hujan menuju ke riol kota dilengkapi dengan bak-

bak kontrol. 

5. Air Kotor 

Pembuangan air kotor berasal dari toilet, dapur dan bengkel 

disalurkan ke sewage treatment kemudian disalurkan ke riol kota 

6. Kotoran Padat 

Kotoran padat disalurkan ke septic tank kemudian ke peresapan dan 

pada proses terakhir ke sewage treatment untuk diolah sebelum 

disalurkan ke riol kota. 

c. Sistem Pembuangan Sampah 

Pembuangan sampah pada Pusat Otomotif menggunakan sistem 

manual, yaitu sampah yang berasal dari bangunan dikumpulkan dalam 

tong – tong yang kemudian dikumpulkan dalam penampungan sampah 

sementara di luar bangunan yang selanjutnya setiap beberapa hari 

sekali diangkut menuju penampungan sampah kota dengan 

menggunakan truk sampah. 

Sampah yang dihasilkan terdiri dari dua bentuk yaitu sampah cair dan 

sampah padat. Untuk  pengolahan sampah cair dari bengkel yang 

berupa limbah-limbah kimia diorganisir oleh organisasi otomotif. 

 

5.10.3 Sistem Transportasi Vertikal 

§ Eskalator  

§ Elevator (Lift) 

§ Tangga  

§ Ramp
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