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BAB 1 PENDAHULUAN 

KLUB MOBIL DAN MOTOR KLASIK DI SURAKARTA 

1.1 Latar Belakang 

Menurut PPMKI (Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno 

Indonesia), Kota Surakarta merupkan salah satu kota dengan 

komunitas otomotif klasik terbesar di Indonesia. Kota Surakarta saat 

ini telah mendapatkan predikat sebagai kota otomotif pertama di 

Indonesia (joglosemarnews.com 10 maret 2018). Dengan 

deklarasinya “Surakarta Kota Otomotif”, Surakarta dapat 

memunculkan spirit-nya lewat berbagai macam potensi dibidang 

otomotif klasik. 

Beberapa tahun belakangan ini kendaraan klasik mulai 

banyak digemari oleh masyarakat Kota Surakarta khususnya kaum 

muda. Meningkatnya jumlah komunitas dan  penggiat kendaraan 

klasik memberikan pengaruh terhadap berkembangnya kegiatan 

otomotif  bertajuk classic and custom exhibition1 (tribunsolo.com,solo 

: 8 maret 2018).  

Di era modern seperti saat ini kendaraan klasik bukan hanya 

sekedar alat untuk menunjang kegiatan dalam aktivitas tetapi juga 

telah menjadi bagian dari sebuah hobi dan gaya hidup. Hal tersebut 

secara tidak langsung membentuk pola aktivitas-aktivitas baru 

                                                             
1 Kegiatan (workshop, gathering, reparasi & modifikasi) dan acara (pameran) otomotif 
kendaraan klasik roda empat maupun roda dua baik dalam bentuk orisinil  maupun 
custom. 
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sesuai karateristik pelaku yang sebagian besar merupakan anak 

muda yang memiliki sifat untuk sering berkumpul dan bersosialisasi 

antar sesama penggiat otomotif klasik. 

Belum adanya wadah bagi para komunitas serta kurangnya 

fasilitas pendukung aktivitas otomotif yang lengkap sering menjadi 

kendala dalam kegiatan otomotif klasik. Kebutuhan akan adanya 

fasilitas penunjang kegiatan otomotif klasik yang lengkap pada satu 

tempat merupakan hal yang sangat diperlukan saat ini. Dengan 

demikian kegiatan otomotif klasik dapat menjadi lebih efisien karena 

tidak harus berpindah-pindah tempat. 

Otomotif klasik mempunyai ekspresi dari sebuah bentuk 

industrial, hal ini dakarenakan kendaraan baik mobil atau motor 

merupakan sebuah bentuk pabrikasi. Karateristik industrial 

merupakan hal penting yang harus dimunculkan dalam bangunan, 

karena industrial merupakan ekspresi dari sebuah bentuk otomotif 

klasik. Disisi lain Surakarta merupakan sebuah kota yang identik 

dengan nilai-nilai lokalitas serta memiliki karakter dan cirikhas akan 

suatu tempat. Maka dari itu permasalahan yang harus diselesaikan 

adalah bagaima menggabungan karateristik industrial dengan nilai-

nilai lokalitas dari Kota Surakarta. 

Dengan kata lain, Klub Mobil dan Motor Klasik ini secara 

arsitektural dan visual mampu mengekspresikan citra arsitekturnya 

sebagai sebuah wadah kegiatan otomotif dengan konsep 

penggabungan antara industrial dengan nilai-nilai lokalitas Kota 
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Surakarta, sehingga hal tersebut dapat memperkuat identitas dan 

jatidiri suatu bangunan yang memiliki makna akan fungsi serta 

tempat. 

1.2 Masalah Desain 

Adapun perumusan masalah berdasarkan latar belakang 

yang telah diuraikan diatas dalam proyek “Klub Mobil dan Motor 

Klasik di Surakarta” sebagai berikut : 

A. Bagimana menciptakan bentuk bangunan yang memiliki makna 

fungsi sebagai klub otomotif klasik serta nilai-nilai lokalitas 

setempat. ?  

B. Bagaimana memadukan elemen material lokal dengan teknologi 

konstruksi modern  pada pelingkup bangunan ? 

C. Bagaimana sistem pola tatanan ruang yang saling terintegrasi 

antara fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang dapat 

merespon perbedaan akvitas pelaku didalam bangunan ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

Penentuan tujuan dan manfaat Klub Mobil dan Motor Klasik di 

Surakarta ini nantinya berhubungan dengan desain yang akan 

diciptakan agar memiliki arah pandang yang jelas dan tidak keluar 

topik yang akan dibahas. 
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1.3.1 Tujuan Pembahasan 

· Membuat kajian dan pemrograman arsitektural sebuah klub 

otomotif sebagai wadah komunitas dan penggiat kendaraan 

klasik. 

· Mengidentifikasi makna fungsi klub otomotif klasik serta nilai-nilai 

lokalitas setempat untuk menciptakan bentuk bangunan yang 

akan menjadi identitas Kota Surakarta bagian utara. 

· Mengidentifikasi elemen-elemen material lokal yang 

dikembangkan secara modern untuk membentuk sebuah 

pelingkup bangunan yang serasi sehingga dapat menjadi satu 

kesatuan utuh di dalam komplek bangunan. 

· Mengidentifikasi bentuk tata ruang yang saling terintegrasi 

sehingga dapat merespon perbedaan aktivitas dan kegiatan 

pelaku disetiap fasilitas yang ada didalam klub mobil dan motor 

klasik. 

1.3.2 Manfaat Pembahasan 

Manfaat dalam perencanaan dan perancangan Club 

Modifikasi Mobil dan Motor Klasik di Surakarta  adalah :  

A. Bagi Pengembangan Desain (secara praktis) 

Menciptakan sebuah komplek bangunan sebagai wadah 

berbagai kegiatan bagi para komunitas dan penggiat otomotif 

klasik yang mepunyai fasilitas lengkap pada satu tempat 

B. Bagi Pengembangan Akademik (secara teoritik) 
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Sebagai sarana edukasi bagi pelajar, mahsiswa dan 

masyarakat umum serta sebagai penambah wawasan tentang 

kontribusi perkembangan otomotif. 

C. Bagi Masyarakat 

Sebagai sarana kreasi, hiburan, edukasi, maupun hobi 

dalam bidang otomotif klasik. 

D. Bagi Pemerintah 

Menciptakan sebuah bangunan baru yang dapat 

mengembangkan potensi wilayah Surakarta bagian utara. 

Sebuah bangunan baru yang dapat menjadi iconic Kota 

Surakarta bagian utara 

1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I. Pendahuluan Klub Mobil dan Motor Klasik di Surakarta 

Bab I bersifat mengantar dan mengenalkan judul projek dan 

terdiri dari beberapa subbab yang memuat deskripsi latar belakang 

dari pemilihan projek klub mobil dan motor klasik di Surakarta, 

masalah-masalah desain yang berhubungan dengan projek ini, 

tujuan dan manfaat pembangunan projek, dan sistematika 

pembahasan itu sendiri. 

BAB II. Gambaran Umum Klub Mobil dan Motor Klasik di 

Surakarta 
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Bab II berisi tentang gambaran projek secara umum, baik dari 

segi fungsional, pemilihan lokasi dan kondisi tapak serta kondisi 

lingkungan sosial dan budaya.  

Gambaran fungsi bangunan berisi tentang pemaparan fungsi 

bangunan, kegiatan yang dilakukan, pelaku, pengelola projek, serta 

sistem projek yang telah dipilih. Gambaran lokasi berisikan tentang 

pemaparan kondisi fisik tapak baik secara alami maupun buatan 

yang berkaitan dengan potensi dan kendala tapak serta regulasi 

yang berlaku di lokasi tapak. Gambaran kondisi lingkungan sosial 

dan budaya lebih menuju pada kondisi masyarakat di sekitar lokasi 

serta bentuk budaya dan nilai-nilai lokalitas apa yang terdapat di 

lokasi / daerah tersebut. 

BAB III. Pemrograman Arsitektur Umum Klub Mobil dan Motor 

Klasik di Surakarta 

Bab III ini membahas mengenai analisis kebutuhan spasial, 

analisa preseden proyek sejenis dan pendekatan desain, serta 

analisa spasial struktur bangunan. Dari analisis setiap subbab 

tersebut dikembangkan sesuai kebutuhan dan permasalahan dalam 

bentuk gagasan yang nantinya dapat mendukung dalam 

penyelusuran masalah desain. 

BAB IV. Penyelusuran Maalah Desain Klub Mobil dan Motor 

Klasik di Surakarta 
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Bab IV berisikan uraian analisa potensi dan kendala yang 

dikaji secara komperhensif antara bangunan klub, pengunjung klub, 

dengan lingkungan tapak secara riil. Dari uraian analisa potensi dan 

kendala muncul pernyataan isu, permasalahan atau fokus desain 

yang dipilih, di mana permasalahan tersebut diidentifikasi sehingga 

menjadi dasar dalam analisa. 

Berdasarkan isu dan permasalahan, diutarakan pula teori-

teori yang dapat menjadi bahan literatur yang nantinya dapat menjadi 

dasar dalam penyelusuran kajian teoritik. 

BAB V. Kajian Teoritik Klub Mobil dan Motor Klasik di Surakarta 

Bab V ini berisi tentang teori-teori terkait permasalahan desain 

yang diangkat. Teori-teori ini mencakup keseluruhan masalah desain 

yang ditemukan. Teori – teori yang diangkat dari berbagai sumber 

berperan dalam pemecahan masalah desain yang ditetapkan. 

BAB VI. Pendekatan Desain Klub Mobil dan Motor Klasik di 

Surakarta 

 Bab VI pendekatan desain berisi tentang sikap sebagai 

langkah awal dalam pemecahan masalah bersadarkan pernyataan 

masalah desain yang ditetapkan. Bab ini memaparkan pendekatan 

dan tema yang diangkat pada projek yang akan dikerjakan. 

BAB VII. Konsep Perancangan Klub Mobil dan Motor Klasik di 

Surakarta 
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Bab VII berisi tentang penetapan konsep perencanaan 

sebagai landasan dalam proses perancangan arsitektur. 

Penetapan konsep dalam landasan proses prancangan 

arsitektur meliputi konsep ruang dan tata ruang, konsep keruangan, 

konsep bentuk, konsep pelingkup, konsep struktur, konsep 

teknologi. 

BAB VIII. Strategi Desain Klub Mobil dan Motor Klasik di 

Surakarta 

Bab VIII berisi tentang langkah atau tahapan dalam proses 

perancangan arsitektur, sebagai tahapan dalam memecahkan 

masalah desain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


