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1.1 latar belakang proyek 

Manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas dan memiliki 

kecenderungan yang tidak mau disamakan dengan lainya, hal ini ternyata 

berlaku juga pada dunia otomotif sekarang ini. Pad a zaman sekarang ini 

dapat dilihat dari semua pengguna mobil melakukan modifikasi pada 

kendaraannya, dari hanya sekedar memasang kaca film, ganti velg, warna cat 

atau bahkan memodifikasi secara keseluruhan, seperti mengganti sistem 

suspensi hingga body kendaraan tersebut. Perubahan ringan atau be rat, 

besar atau kecil semuanya masuk dalam kategori modifikasi. 

Berbagai macam alasan dikemukakan ketika ditanya mengapa mereka 

memodifikasi kendaraan mereka. Ada yang ingin kendaraanya lebih gaya, 

lebih enak dikendarai dimana hal itu menurut standart mereka masing -

masing, meningkatkan performa, ada nilai estetikanya, penghibur di kala stres 

dan lain - lain. Padahal inti dari semua itu adalah mereka ingin tampil beda 

dengan menunjukan image diri mereka yang ditampilkan melalui kendaran 

mereka masing - masing. Biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, bahkan ada 

yang sampai lebih mahal dari harga kendaraanya itu sendiri. 

Indonesia merupakan salah satu surga bagi pecinta modifikasi dimana 

indonesia merupakan negara yang nyaris tidak ada regulasi (ketentuan atau 

peraturan) tentang hal - hal yang membatasi modifikasi atau perubahan pad a 



kendaraan, sehingga para modifikator dapat leluasa mengekspresikan ide -

ide mereka pad a kendaraan - kendaraan yang mereka miliki. Karena itu 

untuk mendukung para modifikator dibutuhkan fasilitas - fasilitas yang 

memadai misalnya : fasilitas penjualan, fasilitas perawatan, fasilitas perbaikan 

.' 
serta fasilitas untuk memamerkan hasil kerya para modifikator. 

Oi Indonesia sering adanya event - event atau kontes - kontes 

otomotif yang diselenggarakan di kota - kota besar, seperti kota Jakarta, 

Surabaya, Semarang, Jogja, dan Oenpasar. 

Oi Semarang, sarana penunjang dunia otomotif ini dibilang kurang 

mewadai segala aktifitas para modifikator yang ada di Semarang. Selain 

masalah mengenai sarana penunjangnya, juga mengenai tempat khusus 

untuk diadakan event - evet pameran modifikasi otomotif. 

,. ,. 
1.2 tujuan dan sasaran pembahasan 

1.2.1 Tujuan 

• Untuk sebagai fasilitas yang memadai baik untuk pameran maupun 

tempat untuk modifikasi otomotif. 

• Sebagai tempat pusat informasi tentang perkembangan dunia 

otomotif baik luar maupun dalam negeri. 

• Pusat penjualan aksesoris maupun variasi serta perawatan baik 

interior maupun eksterior mobil. 

" 
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• Terciptanya lahan produktif untuk diusahakan bagi pemenuhan 

kebutuhan masyarakat sekitar. 

1.2.2 Sasaran 

• Menciptakan suatu wadah dan wahana untuk mengenalkan dunia 

otomotif dan bertukar pikiran khususnya modifikasi kepada 

masyarakat. 

• Sebagai tempat menyelenggarakan pameran dalam bidang otomotif 

khususnya modifikasi baik untuk skala nasional maupun 

internasional. Talenta dari para modifikator dapat terus diasah dan 

dikembangkan sehingga dapat bersaing dengan para modifikator 

luar 

• Memberikan pembekalan secara intensif pada anak - anak muda di 

Semarang, khususnya bagi mereka yang nantinya akan menempuh 

karier di bidang otomotif. 

• Semakin bertambahya minat dan apresiasi masyarakat dan 

pemerintah daerah terhadap perkembangan otomotif modifikasi di 

Semarang. 

• Menciptakan kesempatan bagi para masyarakat untuk lebih 

berkontribusi bagi kehidupan sosial bermasyarakat melalui 

lapangan-Iapangan kerja yang tersedia di dalam fasilitas ini. 

3 



1.3 lingkup pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam proyek ini mengacu pada kompleks 

tempat pameran dan modifikasi dalam bidang otomotif. 

Proyek "Graha Pamer dan Modifikasi Otomotif " direncanakan memiliki 

fasilitas, sarana - prasarana dan dan sebagai wadah untuk menampung 

segala hal yang bersifat otomotif khususnya modifikasi serta dapat 

memamerkan hasil modifikasinya dimana nantinya sebagai wadah edukasi 

dan rekreasi bagi masyarakat Semarang. Dengan adanya proyek ini minat 

dan talenta para modifikator akan terus diasah dan dikembangkan untuk 

dapat bersaing dengan para modifikator dunia dan akan mengharumkan 

nama bangsa Indonesia. 

Pad a proyek ini direncanakan dengan adanya pembagian zona 

pameran dan zona area bengkel modifikasi yang memiliki fasilitas ruang 

pameran tetap dan ruang pameran temporer, bengkel modifikasi, ruang 

workshop, cafe dan restaurant dan lain-lain. 

1.4 metoda pembahasan 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

• Data primer 

Didapat melalui tinjauan secara langsung bangunan proyek tipikal atau 

dengan fungsi yang sejenis, yang patut menjadi acuan dalam 

perencanaan, dengan cara dokumentasi foto, mengamati, wawancara, 

dll. 
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• Oata sekunder 

Didapat dengan cara mencari sumber literatur (buku dan internet) yang 

berkaitan dengan judul proyek. 

1.4.2 Metode Penyusunan dan Analisa 

• Oeduktif 

Analisa metoda deduktif yaitu menganalisa hasil data yang diperoleh. 

Data berupa standar besaran ruang serta pol a tata ruang yang sesuai 

yang digunakan pada ruang-ruang di proyek Graha Eksebisi dan 

Modifikasi Otomotif. 

• Induktif 

Analisa metode induktif dilakukan dengan studi komparasi dan studi 

kasus. Hasil dari studi banding dan studi kasus menjadi acuan atau 

masukan untuk proyek Graha Eksebisi dan Modifikasi Otomotif. 

. 
" 1.4.3 Metode Pemrograman 

• Analisa 

Tahap analisa merupakan kegiatan pemrograman dan pengembangan 

program. Analisa yang dilakukan yaitu analisa pendekatan arsitektur, 

bangunan dan konteks lingkungan. 

• Sintesa 

Sintesa pemrograman terdiri dari konsep program (tujuan 

perancangan, faktor penentu dan faktor persyaratan perancangan) dan 

program arsitektur (program kegiatan, sistem bangunan, utilitas, 

struktur dan lokasiltapak) 
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1.4.4 Metode Perancangan Arsitektur 

Membuat konsep, rancangan skematik, serta pengembangan 

rancangan yang menitikberatkan pada jenis kegiatan dan kebutuhan 

ruang. Perancangan dengan menggunakan sketsa diagram, teknik 

dirty sketches, isometri untuk mengeksplorasi bentuk serta fasad 

bangunan, hingga perancangan final berupa situasi, siteplan, denah, 

tampak, potongan serta detail-detail. Presentasi berupa media power 

point, gam bar dan maket. 
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Diagram 1.1 : Skema Metod%gi 

6 



1.4.5 Kerangka Alur Pikir 
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Diagram 1.2 Alur Pikir 
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1.5 sistematika pembahasan 

BABIPENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, lingkup 

pembahasan, perumusan masalah, metode pembahasan, kerangka 

pemikiran, sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Tinjauan umum meliputi gambaran umum, latar belakang, 

perkembangan, trend dan sasaran yang akan dicapai. Tinjauan khusus 

meliputi terminologi, kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain, 

deskripsi konteks kota, urgensi dan relevansi proyek, studi banding, 

dan permasalahan desain. Rangkuman meliputi kesimpulan, batasan 

dan anggapan. 

BAB III ANA LISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Analisa pendekatan program arsitektur meliputi studi aktivitas, 

studi fasilitas, studi ruang khusus, studi luas bangunan dan lahan, studi 

citra arsitektural. 

Analisa pendekatan sistem bangunan meliputi : studi sistem 

struktur dan enclosure, studi sistem utilitas, studi pemanfaatan 

teknologi. 

Analisa konteks lingkungan meliputi analisa pemilihan lokasi 

dan analisa pemilihan tapak. 
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BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Konsep program yang merupakan konsepllandasan konseptual 

program yang meliputi aspek citra/performance arsitekturallaspek 

fungsi/aspek teknologi. 

Tujuan perancangan, faktor penentu perancangan, faktor 

persyaratan perancangan, program arsitektur yang meliputi : Program 

kegiatan, program sistem struktur, program sistem utilitas, serta 

program lokasi dan tapak. 

BAB V KAJIAN TEORI 

Kajian T eori Penekanan Desain yaitu Ekspresi bentuk Arsitektur 

High-Tech, yaitu pengolahan fasade pada bangunan fasilitas utama 

dan fasilitas penunjang Graha Pamer Dan Modifikasi Otomotif, yaitu 

mencerminkan bangunan pameran otomotif serta permasalahan 

dominan. 

9 


