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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Otomotif dalam hal ini alat transportasi merupakan bag ian dari 

kebutuhan setiap manusia. Salah satu jenis alat transportasi yang paling 

banyak digunakan oleh manusia adalah mobil. Makin tingginya minat 

masyarakat terhadap dunia otomotif tidak diimbangi oleh adanya sarana yang 

memadai untuk menampung minat masyarakat mempelajari bidang tersebut. 

Minat masyarakat akan otomotif cukup tinggL Respon konsumen di indonesia 

akan otomotif juga selalu positif dan berkembang setiap tahunnya. Selain itu 

indonesia juga memiliki Sumber daya alam yang memadai untuk 

memproduksi otomotif secara mandirLhal ini merupakan potensi besar yang 

seharusnya dapat digarap. 

W5 JUJ RiteI 

Tabel & Diagram 1.1. Diagram Jumlah Penjualan Mobil di Indonesia. 
Sumber: 

http://otomotif.kompas.com/read/2011/01/06/17 425999/2010:. Penjualan.Mobil.dLlndonesia. Mencapai. 763. 751 . U 
nit. 

Kamis, 6 Januari 2011 ; 17.42 wib 
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Pas. Merek 201il 1£tJJ9 
Wholesales Rit e/ Vl!'holesafe Rit e l 

1. Toyota 2frO.6!W 280.704 185.,637 190.411 
2, Oaihats l:A 118,591 115,7Q5 77,513 75.1£9 
3. IVHt subishi 106,483 102,006 61.735 64.334 
4. Sl.I zuki 71 ,210 SS,R32 44,689 46.916 
5. Honda ,51,33:0 58.849 39.570 39.650 
6. Uissan 37,424 34 .855 22.738 22.396 
7m ISLI zu 24 .(112 23.0:17 15.236 13.085 
8 .. Hil10 21.29:7 2·0.852 11 . .390 11.594 
'9. ford 8,811 8 ,233 '6.348 6 .477 

1'0. Mazda 6,018 6.01'9 1.542 1.752 
11. Hy undai 4,<802 4,961 5,207 4.170 
12. Kia 6,431 4.529 3.195 2.904 
13,. Chevrolet 4,508 4,354 2 .. 612 2.670 
14. Mercedes -Benz. 4,407 4.344 3,.45'0 3.350 
15. Prot on 2,190 2,.045 2,,1 5'0 1.920 
16. BMW 1.190 1.190 901 901 

l ai.n-fa i.11 4,301 4.380 1.09'B 1.153 

Tot al 763,751 744,895 486.051 488.,912 

Tabel & Diagram 1.2. Diagram Jumlah Penjualan Mobil di Indonesia berdasarkan merek. 
Sumber: 

http://otomotif.kompas.com/read/2011/01/06/17 425999/201 O:.Penjualan.Mobil.di.lndonesia. Mencapai. 763.751. U 
nit. 

Kamis. 6 Januari 2011 ; 17.42 wib 

Perkembangan dunia otomotif global yang sangat pesat menuntut tiap 

negara untuk maju dalam bidang iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) 

terutama dalam bidang penciptaan. Termasuk juga negara kita diharapkan 

dapat memproduksi produk otomotif sendiri yang berstandar internasional 

serta didukung oleh temuan teknologi terkini dan sumber daya manusia yang 

handal. 

Langkah awal yang tepat adalah dengan adanya dukungan kesediaan 

sumber daya manusia yang memadai untuk itu langkah yang tepat adalah 

memulai dari sektor pendidikan dengan mendidik sumberdaya alam menjadi 

profesional dalam bidang otomotif. 

Perancangan Sekolah Tinggi Otomotif di Semarang merupakan 

sebuah gebrakan awal dalam bidang kemajuan IImu Pengetahuan dan 
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. -" Teknologi dunia industri otomotif di kota Semarang pada khususnya dan di 

Indonesia pada umumnya. 

Menciptakan SOM yang mampu bersaing dalam perkembangan dunia 

otomotif sehingga dapat ikut andil dalam mengembangkan teknologi otomotif. 

Pendekatan perancangan Sekolah Tinggi Otomotif merupakan sebuah 

pemicu perkembangan SOM(Sumber Oaya Manusia) di semarang dan 

Indonesia, sehingga dapat menciptakan sebuah produk otomotif yang mampu 

bersaing di kancah internasional. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Tujuan dari proyek ini adalah: 

• Untuk mengembangkan pendidikan bidang otomotif di kota Semarang. 

• Memajukan kota Semarang baik dalam dunia pendidikan maupun 

teknologi sehingga menjadi basis ilmu teknologi otomotif di Indonesia. 

• Mengangkat derajat kota semarang menjadi kota yang dapat bersaing 

di kancah Internasional 

• Memberikan kontribusi pada pemerintah dalam memajukan 

kemampuan SOM bangsa khususnya kota Semarang. 

Sasaran dari proyek ini adalah: 

• Sasaran dari proyek ini adalah semua masyarakat umum yang ingin 

mendalami otomotif secara mendalam melalui jalur pendidikan formal 

dimana calon mahasiswa harus telah memiliki dasar pengetahuan 

otomotif yang kuat disertai bakat dan kemauan untuk belajar. Cal on 
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siswa juga harus dituntut memenuhi persyaratan akademik yaitu 

lulusan SMU atau sederajat, sesuai dengan peraturan dari Oepdiknas. 

e Investor diharapkan berminat menanamkan modalnya di kota 

Semarang dalam sektor industri otomotif. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Sekolah tinggi otomotif akan menyelenggarakan program pendidikan formal 

dengan jenjang S1 di bidang otomotif. Jurusan yang tersedia adalah Jurusan Auto 

Body (mengenai desain badan mobil), Jurusan Teknologi Otomotif (mengenai 

seputar teknologi mobil dan perkembangannya, dan Jurusan Otomotif (mengenai 

komersialisasi mObil) 

1.4. Metodologi pembahasan 
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KONSEP PERENCANAAN & PERANCANGAN FASILITAS SEKOLAH TINGGI 
OTOMOTIF 01 SEMARANG 

KONSEP PERENCANAAN & PERANCANGAN BANGUNAN 
GEOUNG SEKOLAH TINGGI OTOMOTIF 

Tabel & Diagram 1.3. Metodeiogi Pembahasan 
Sumber : Analisi Pribadi 

5 Februari 2011 ; 3.47 pm 

HASIUKELUARAN 

1.4.1. Metoda pengumpulan data 

Data primer dikumpulkan melalui: 

1. Observasi langsung ke lapangan dengan pengambilan gambar. 

2. Wawancara dengan orang orang yang berhubungan langsung dengan 

sekolah tinggi otomotif maupun teknik mesin seperti siswa, dosen, dan orang 

lain yang memahami tentang deskripsi proyek sekolah tinggi ini. 

Data sekunder dikumpulkan melalui: 

1. Studi Literatur yaitu dari buku-buku mengenai petunjuk industri otomotif 

indonesia, Konglomerasi : negara dan modal dalam industri otomotif 

Indonesia-Ian Chalmers, dan sebagainya. 
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2. Data dari internet untuk mendapatkan informasi mengenai Sekolah Tinggi 

Otomotif di Indonesia maupun di lingkup Internasional. 

1.4.2. Metode Analisis 

Untuk anal isis ini, ada dua metode yang akan dibandingkan. 

1. Metode induktif. 

Metode ini bertujuan untuk mempelajari proyek serupa (UNNES, ITS, ITS) untuk 

mendapatkan karakteristik Sekolah Tinggi Otomotif. Penelitian ini akan 

digunakan sebagai pembanding. 

2. Metode deduktif. 

yang menggunakan buku teks sebagai referensi, sebagai bentuk persyaratan 

desain bangunan dan faktor keselamatan kerja(desain penentu keputusan). 

1.4.3. Metode Pemrograman 

Metode Pemrograman menggunakan Problem seeking dari William Pena.1 

1. Menetapkan tujuan 

a. Mengumpulkan dan menganalisis fakta 

pengumpulan data yang berhubungan dengan otomotif, kemudian akan 

dianalisis dan diklasifikasikan (pengelompokan data). 

b. Penentuan kebutuhan proyek. 

Daftar semua hal yang diperlukan dalam desain proyek. Seperti: sirkulasi 

bangunan, keamanan, pencahayaan,kebisingan, dll 

c. Penentuan Masalah 

Mengklasifikasikan masalah primer dan sekunder. 

1 Pena, William M, Steven A. Parshall, Problem Seeking: an architectural programming primer, 2006, John wiley&sons, 
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2. Pengelompokan dari Aktivitas-aktivitas Manusia 

pengelompokan ini menganalisa karakteristik sosial dan fisik manusia, 

sebagai individu dan sebagai bagian dari kelompok kecil atau kelompok 

besar. 

3. sistem pengelompokan 

metode yang digunakan dalam pusat pendidikan otomotif adalah 

desentralisasi, dimana semua bagian-bagian gedung didistribusikan di dalam 

satu lokasi, tetapi semua terhubung satu 

a. Indeks Informasi: Membuat tabel tentang tujuan, konsep, kebutuhan, dan 

masalah. Menganalisis fungsi, subjek, aktivitas hubungan dengan 

lingkungan yang ada, dan hubungan dengan masa lalu sekarang dan 
I . 

masa depan. 

b. Prioritas: Membuat prioritas untuk desain proyek. 

c. hubungan Ruang: Membuat diagram hubungan spasial , berdasarkan 

fungsi ruang dan kegiatan indoor. 

d. Keamanan : Persyaratan keamanan untuk membangun sebuah gedung 

sekolah otomotif 

e. Alur : Diagram sirkulasi, misalnya sirkulasi indor,sequence,dll 

1.5. Sistematika Pembahasan 

1. Bab I : PENDAHULUAN 

Tinjauan umum tentang proyek Sekolah Tinggi Otomotif 

2. Bab II : TINJAUAN PROYEK 
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Tinjauan umum dan khusus mengenai proyek Sekolah Tinggi Otomotif. 

Seperti : terminologi, aktivitas, desain, konteks perkotaan, studi 

banding, dan permasalahan desaino 

30 Bab III: ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Analisi proyek mengenai :penekanan desain arsitektur , integritas 

bangunan, dan analisis lingkungan 

40 Bab IV : ~ \ROGRAM ARSITEKTUR : 

Deskripsi Kuantitatif dan kualitatif proyek berdasarkananalisis bab tiga 

50 Bab V : KAJIAN TEORI 
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