
BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 . Latar Belakang Proyek 

Industry karoseri otobus adalah sebuah industry yang bergerak di bidang 

pengolahan bahan baku logam baja low karbon yang diolah menjadi badan bus/ 

penutup kerangka bus, seperti yang banyak diketahui tentang dunia industry di 

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang sehingga pertumbuhan 

industry yang merupakan lahan investasi lebih sering dipandang sebagai alat yang 

berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi baik bagi Negara maupun bagi 

kepentingan investor, sehingga secara sederhana kualitas arsitektur industry yang 

kian bertumbuh lebih sering tidak mendapatkan perhatian terhadap aspek kualitas 

arsitekturalnya, pad aha I seperti yang kita tahu bahwa di dalam sebuah bangunan 

industry terdapat banyak insane manusia yang beraktivitas untuk kepentingan 

produksi, hal ini dipandang cukup ironis untuk memahami dimana manusia yang ada 

di dalam sebuah industry seharusnya dilihat sebagai asset perusahaan yang cukup 

penting sehingga menjadi layak untuk mendapatkan ruang kerja mereka yang lebih 

pro human serta memberi kenyamanan dalam berkerja, disamping itu adanya issue 

arsitektur yag bermunculan mengenai "arsitektur for human" juga dianggap sebagai 

salah satu aplikasinya jika diterapkan ke dalam desain arsitektur industry, khususnya 

dalam hal ini adalah industry karoseri otobus. Sehingga diharapkan dengan adanya 

proyek ini mampu menjadi contoh penerapan desain Arsitektur yang lebih 

sustainable terhadap kualitas kehidupan manusia sebagai pelaku dalam bangunan 

industry serta dalam jangka panjang mampu menunjang adanya kualitas produksi 

yang lebih kompeten untuk memajukan citra industry di Indonesia. 
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1.2. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan : Industri karoseri otobus adalah industry pembuatan body bus serta 

kelengkapanya yang dibutuhkan oleh otomotif bus yang di dalamnya dilengkapi 

oleh berberapa fasilitas penunjang sejenis. Dirancang dengan pendekatan desain 

yang memperhatikan factor kenyamanan manusia dalam berkerjal behavioral 

architecture, aspek ergonomic menjadi salah satu point desain dalam detail desain 

industry, sehingga dalam keseluruhan usaha yang demikian bertujuan untuk 

membuat desain industry karoseri otobus dengan konsep yang berbeda yang 

dapat mencitrakan industry yang lebih bersahabat secara intern dan ekstern 

karena tidak hanya merangkul kalangan pengusaha bus saja, namun terbuka 

terhadap kalangan plural yang berkepentingan dengan fasilitas yang disediakan. 

Sasaran : pada umumnya industry karoseri bus hanya dikenal jelas oleh 

pengusaha jasa transportasi bus saja, karena memang hasil produksi yang 

dihasilkan cukup jelas berupa pembuatan badan bus dan semua kelengkapanya. 

Proses yang demikian dianggap juga dapat diterapkan untuk make over kendaraan 

mobil, sehingga dengan adanya fasilitas-fasilitas penunjang disini industry karoseri 

otobus menjadi tempat yang terpadu dalam memberi layanan service bagi 

pengusaha jasa transportasi bus dan bagi kalangan umum yang mencintai dunia 

otomotif roda 4. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan pada kompleks Industry Karoseri Otobus dibedakan menjadi 

berberapa Iingkup utama, penunjang, tata ruang luarl site, bag ian utama 

melingkupi bagian penting dalam fungsi bangunan sebagai tempat untuk 
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memproduksi badan bus, dalam lingkup disini berbicara mengenai bagimana 

bangunan dapat mengakomodir proses kegiatan produksi badan bus yang sarat 

dengan adanya peranan alat-alat berat manufacture, sekilas tahapan tersebut 

membahas mengenai proses awal hingga akhir finishing bus yang telah lengkap 

dengan interior set, sedangkan jenis kegiatan yang ada dalam proses tersebut 

seperti: 

Proses perencanaan : adalah proses dimana badan bus direncanakanl dirancang. 

Proses press body : adalah proses dimana bahan baku disiapkan sesuai desain 

dan kemudian masuk kedalam bengkel press untuk mendapatkan bentuk sesui 

desain. 

Proses manufacturing: adalah proses produksi perlengkapan lain yang dibutuhkan 

dalam komponen-komponen karoseri bus. 

Proses Assy-jig : adalah proses pengerjaan detail serta fixing pad a komponen 

badan bus. 

Proses Finishing : merupakan tahap akhir pengerjaan karoseri suatu bus, terdiri 

dari tahap painting hingga setting interior dan variasi lainya. 

Kemudian lingkup utama yang lain dalam pembahasan adalah : 

Area kantor : terbagi menjadi berberapa sub. Bagian yang masing-masing 

berfungsi sebagai wadah dari susunan struktur organisasi yang terdapat dalam 

managerial Industri karoseri otobus. 

Lingkup Penunjang : dalam lingkup pembahasan yang bersifat penunjang lebih 

focus terhadap bagaimana fungsi-fungsi terkait dalam proyek berperan untuk 

melengkapi lingkup utama seperti yang dibahas sebelumnya, di dalam kompleks 
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proyek bagian ini bisa saja dibuat terpisah dengan kompleks utama produksi, 

namun tetap memiliki konektivitas sebagai penghubung untuk implementasi konsep 

desain proyek. Sebagai Industri karoseri otobus yang salah satu konsepnya lebih 

terbuka untuk mengenalkan tentang apa dan bagaimana itu karoseri bus selaku 

body dari alat transportasi darat yang digunakan secara umum maka adanya 

lingkup penunjang sebagai aplikasi untuk konsep tersebut seperti di antaranya : 

Otoservice point : berperan sebagai lahan komersial dari industry karoseri otobus 

yang sifatnya lebih public dibandingkan dengan lingkup utama. 

Showroom Bus : adalah penunjang untuk lingkup utama yang berperan sebagai 

jendela dikenalnya hasil-hasil produk dari industry karoseri otobus itu sendiri. 

Lingkup tata ruang luarl site : dalam lingkup pembahasan disini lebih cenderung 

berbicara mengenai hubungan-hubungan kepentingan proyek terhadap ruang 

luarnya, termasuk tentang kepentingan proyek terhadap dampak lingkunganya, 

mengingat fungsi bangunanya sebagai bangunan industry yang pastinya 

menghasilkan limbah. Pembahasan dari tat a ruang luar proyek meliputi sekitar area 

parker, fungsi pelengkap dari fungsi utama seperti adanya sirkuit untuk testdrive 

bus yang selesai diproduksi, mengenai penataan jalur-jalur sirkulasi baik yang 

terdapat di dalam site maupun yang berada diluar site, termasuk di dalamnya 

membahas mengenai analisa sirkulasi lingkungan sekitar site untuk keperluan 

kualitas bangunan industry karoseri terhadap dampak lingkungan sekitar. 

1.4. Metoda Pembahasan 

Dasar metoda yang digunakan untuk membahas uraian proyek Industri Karoseri 

otobus adalah dengan melakukan studi serta penjajakan terhadap proyek sejenis, 

dengan adanya konsep yang ingin diterapkan oleh mahasiswa dalam perancangan 
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arsitektur bangunan industry yang juga berorientasi terhadap SDM manusia yang 

dipandang sebagai asset perusahaan maka untuknya dilakukan berberapa anal isis 

yang akan digunakan untuk pendekatan desain seperti analisis terhadap perilaku 

manusia di dalam bangunan industry karoseri, analisis-analisis yang dilakukan 

lebih disesuaikan dengan sasaran rencana desain bangunan industry karoseri 

otobus, kemudian dari adanya tahap anal isis pembahasan dilakukan juga system 

feed-back untuk evaluasi kontekstual serta tepat guna rangkaian data yang telah 

dioalah, sehingga diharapkan dengan adanya metoda yang demikian dapat 

dijadikan dasar pendekatan teori desain industry karoseri otobus. 

i .... ······ ............ .... ............ ......... ...... ,'\ 

i Rencana Desain 
1 Industri Karoseri 
, Otobus I 
( . . ./ 

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data 

Data Primer: 

Studi Proyek 
sejenis 

Feed-back! 
evaluasi 

Analisis Data 
Terkait 

1 

~"~---~~ . .,I) 

Pendekatan 
Konsep Desain 

J 
/ 

Diagram1.1.Dasar Metoda 

Rencana proyek yang akan dibuat adalah industry karoseri bus, tentunya 

selayaknya bangunan industry yang sarat dengan adanya mesin-mesin 

manufacture yang masing-masing mempunyai fungsi untuk mengakomodasi 

system produksi unit bus. Untuknya supaya dapat memahami lebih mendalam dan 
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jelas mengenai apa dan bagaimana bangunan industry karoseri bus ini dapat layak 

untuk digunakan dilakukanlah survei langsung terhadap fungsi sejenis. Survey 

yang akan dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan data primer mengenai 

industry karoseri tersebut, kemudian disamping survey juga dilakukan pengukuran, 

pengamatan, dokumentasi , wawancara sehingga didapat data yang lebih jelas. 

Dalam survey juga dilakukan pendataan mengenai proses karoseri bus, dimensi 

tata ruang, system ruang yang dibutuhkan untuk mendukung proses produksi 

seperti utilitas, pencahayaan, penghawaan hingga bagaimana proses pengolahan 

limbah produksi/ tinjauan AMDAL. 

Disamping mengenai pengumpulan data proyek sejenis juga dilakukan 

pengumpulan data mengenai kelayakan rencana lokasi, meliputi data tata ruang 

dan wilayah, peta kota,fungsi wilayah, dan peraturan daerah setempat mengenai 

syarat-syarat pendirian bangunan industry (industry karoseri bus). 

Data Sekunder : 

Untuk melengkapi pendalaman data mengenai industry karoseri bus juga dilakukan 

pengumpulan data yang bersifat sekunder yang bersumber dari studi-studi 

literature mengenai bangunan industry, penerapan ergonomic pada bangunan 

industry, pendekatan desain dengan behavioral architecture, pengumpulan 

informasi dari jurnal-jurnal terkait, majalah, internet hingga data-data dinas 

pemerintah terkait. 
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1.4.2. Metoda Penyusunan dan analisa 

Deduktif 

Adalah penyusunan dan analisa berdasar standard an literature/ buku, dengan 

menggunakan data primer dan sekunder dilengkapi juga dengan menggunakan 

buku-buku yang membahas mengenai proyek sejenis, mempelajari standard 

dimensi seperti yang ada pada buku data arsitek dlsb, kemudian dianalisa 

sehingga menghasilkan suatu sintesa yang digunakan untuk menjadi dasar dalam 

perencanaan proyek industry karoseri otobus. 

Induktif 

Adalah penyusunan dan analisa berdasarkan studi banding/survey terhadap 

proyek sejenis untuk mendapatkan data-data terkait seperti bagaimana system 

produksi dalam karoseri itu berjalan dlsb, kemudian dari data hasil survey tersebut 

diidentifikasi dan diverifikasi untuk menjadi data pendukung dalam perencanaan 

proyek. 

1.4.3. Metoda Pemroqraman 

Metoda pemrograman yang diterpakan menggunakan system analisa dan sintesa 

terhadap data maupun informasi yang telah berhasil dikumpulkan untuk kemudian 

dapat ditarik hasil sintesa yang dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam 

menyusun program-program terkait yang dibutuhkan. 

Tahap Analisa : 
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Mempelajari dengan detail mengenai spesifikasi industry karoseri otobus, yaitu 

bagaimana proses baku dalam memproduksi sebuah body bus, lingkungan fisik 

bangunan dalam industry karoseri bus. 

Melakukan studi untuk zoning-zoning berdasarkan kelompok kegiatan, kepentingan 

kegiatan, lengkap tentang bagaimana pengaturan system sirkulasi yang baik untuk 

digunakan dalam bangunan industry karoseri bus. 

Melakukan studi terhadap site yang akan digunakan, dimulai dengan mempelajari 

lokasi terpilih, menganalisa lingkungan fisik serta integritas lingkunganya dan 

regulasi setempat sehingga perencanaan proyek industry karoseri menjadi layak 

untuk ditempatkan dalam site yang direncanakan. 

Tahap Sintesa : 

Hasil dari analisa data digunakan untuk membuat sintesa terkait, 

Memutuskan tentang bagaimana membuat penekanan desain terhadap rancangan 

proyek terkait dengan permasalahan dominan yang terdapat dalam rencana 

proyek. 

Membuat gambaran mengenai bagaimana zoning tata ruang yang baik yang 

seharusnya terdapat dalam desain industry karoseri otobus. 

Dari hasil studi terhadap lokasi yang direncanakan dapat dibuat daftar table yang 

menjelaskan tentang potensi dan kendala dari rencana lokasi berkaitan dengan 

regulasi serta tata ruang wilayah. 
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1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

Dengan melakukan proses tahapan-tahapan sebelumnya maka didapat bekal data 

yang matang mengenai industry karoseri otobus, proses selanjutnya adalah 

melakukan perancangan Aristektur yang terdiri dari : 

a. Eksplorasi ide/ gagasan/ konsep 

Menuangkan interpretasi yang didapat ke dalam bentuk sketsa-sketsa yang 

menggambarkan konsep rancangan proyek, sitatnya masih kasar. (desain 

skematik) 

b. Pendekatan desain 

Bersamaan dengan point (a) dilakukan juga pendekatan desain untuk mencapai 

rencana konsep yang dituju yaitu berberapa penekanan desain untuk desain 

industry karoseri otobus. 

c. Pengembangan Rancangan 

Proses pengembangan rancangan baik berupa 2d/3d menggunakan system 

komputerisasi, dengan program auto-cad, serta program 3d pendukung dan 

program desain gratis. 

d. Presentasi 

Penyajian akhir dari hasil rancangan desain menggunakan program power 

point, untuk memperjelas hasil desain dilengkapi dengan pembuatan maket 

untuk memperlihatkan komposisi keseleruhan secara 3d. 
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