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BAB IV PENYELUSURAN MASALAH DESAIAN 

KLUB MOBIL DAN MOTOR KLASIK DI SURAKARTA 

4.1 Kajian Komprehensif 

4.1.1 Analisa Relasi Bangunan dan Manusia 

Hubungan relasi antara bangunan terhadap pelaku serta 

lingkungan masyarakat merupakan faktor penentu terciptanya 

sebuah bangunan yang mampu memberikan makna akan fungsi 

serta tempat. Mobil dan motor klasik merupakan sebuah bagian dari 

bentuk industri otomotif.  Klub mobil dan motor klasik merupakan 

sebuah wadah kegiatan komunitas otomotif klasik yang didalamnya 

terdapat fasilitas-fasilitas penunjang yang memanfaatkan kendaraan 

klasik sebagai ekspresi utama. Dalam hal ini analisa dari sebuah 

ekspresi otomotif klasik yang akan diangkat adalah industri otomotif 

klasik, ekspresi mobil dan motor klasik serta  kegiatan pelaku 

otomotif klasik yang nantinya dapat memberikan makna akan fungsi 

bangunan. 

Disisi lain lokasi dari Klub Mobil dan Motor klasik ini berada di 

kota Surakarta yang memiliki ciri khas akan nilai-nilai lokalitas yang 

kuat. Dalam hal ini analisa mengenai lokalitas yang akan diangakat 

adalah lokalitas Kota Surakarta dan pola sosial masyarakat 

Surakarta. Nilai-nilai lokalitas tersebut yang nantinya dapat 

membeikan sebuah makna ekspresi dari suatu tempat. 
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Klub Mobil dan Motor Klasik di Surakarta  merupakan suatu 

tempat berkumpul para komunitas dan penggiat kendaraan klasik 

yang memiliki kegiatan, aktivitas dan acara yang berhubungan 

dengan hoby di bidang otomotif. Kegiatan - kegiatan dalam bidang 

otomotif klasik anatara lain seperti pameran otomotif, reparasi dan 

modifikasi, berkumpul dengan sesama komunitas dan penggiat 

untuk saling bertukar pemikiran dalam topik otomotif klasik. Dari 

berbagai jenis kegiatan tersebut tentunya akan memerlukan sebuah 

wadah yang didalamnya terdapat berbagai fasilitas. Kondisi ini 

dipengaruhi oleh banyaknya jenis kegiatan dengan fungsi yang 

berbeda-beda. Dari berbagai macam fasilitas tersebut memberikan 

pengaruh terhadap memunculkan berbagai bentuk massa bangunan 

yang memiliki fungsi dan kegiatan yang berbeda. 

4.1.2 Analisa Relasi Bangunan dan Lingkungan 

Berdasarkan analisa potensi dan kendala didalam tapak, 

terdapat berbagai strategi implementasi desain pada projek 

diantaranya yaitu memposisikan fasilitas penunjang yang memiliki 

potensi kebakaran tinggi kesisi selatan tapak karena dekat dengan 

entrance, fasilitas yang membutuhkan privasi khusus pada sisi timur 

tapak, peletakan fasilitas utama pada sisi utara tapak, adanya 

vegetasi yang rimbun disisi barat tapak agar dapat mengurangi 

kebisingan yang ditimbulkan oleh bangunan sehingga tidak 

menggangu bangunan sekolah yang berada disisi barat tapak. 



 

       110 

 

Analisa Relasi Bangunan dan Lingkungan 

Lokasi tapak yang memiliki potensi untuk projek Klub Mobil dan Motor Klasik di Surakarta berada di JL. Ring Road km. 3, Tawangsari, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisi barat tapak berbatasan langsung dengan sekolah SMP, dengan kondisi 
eksisting tapak berupa kebun warga dengan vegetasi cukup lebat dan 
didominasi oleh pohon sengon. Karena terdapat sebuah area Pendidikan maka 
pemilihan tapak mengambil jarak sekitar 10 m dari sekolah agar dapat 
meminimalisir kebisingan. 

Kondisi tapak yang berada disisi utara merupakan lahan kosong dan merupakan 
kebun warga. Vegertasi diarea ini terbilang cukup banyak namun di dominasi 
oelh vegetasi kecil, semak belukar serta bamboo. Kondis tapak berkontur 
dengan ketingiian sekita 1 – 1,5 m. didalam tapak terdapat  3 garis kontur, posisi 
terendah berada si sisi timur tapak serta naik menuju sisi barat tapak. 

Pada sisi jalan ringroad mempunyai area kosong  yang sering di jadikan tempat 
peristirahatan truk pada malam hari. Pada jalan ringroad di sisi timur tapak 
terdapat area putar balik kendaraan. Kebisingan pada titik ini yaitu 48 dB - 64 
dB. Pada area ini nantinya di rencanakan akan dibuat sebuah boulevard. 

Pada sisi barat tapak terdapat sekolah SMP yang saat ini dalam 
proses renovasi. Bangunan sekolah ini yaitu 2 lantai dengan 
bentuk atap liamasan. Gaya bangunan ini termasuk kedalam 
bentuk modern. 

Pada sisi selatan tapak terdapat 2 toko bangunan, 2 rumah 
tinggalm dan 1 industri plafond gysum. Suhu udara pada area ini 
mencapai 31o. pada area ini sangat minim vegetasi serta banyak 
sekali debu dari berbagai kendaraan yang lewat. 

Pada sisi selatan tapak terdapat universitas STIKES Mambaa’ul 
Ulum Surakarta. Bangunan ini bergaya modern dengan tinggi 
bangunan 4 lantai dan bentuk atap limasan. 

Kondisi tapak disisi timur merupakan lahan kosong dan 
merupakan kebun warga. Vegetasi yang terdapat pada area ini 
sangat sedikit hanya berupa pohon pisang dan ketela pohon. 
Kondisi tapak tapak berkontur dan terdapat saluran irigasi 
pembuangan dan mengarah ke utara tapak. 

Pada sisi timur tapak terdapat saluran irigasi pembungan yang 
mempunyai lebar 80 cm dan dalam 120 cm. saluran ini 
mengarah kesisi timur tapak. 

Pada area selatan tapak elevasi jalan lebih tinggi daripada tapak, 
serta pada sisi tapak bagian selatan tidak ada saluran irigasi 
pembuangan. Dalam area tapak sebelah selatan terdapat 2 tiang 
listrik.  
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4.2 Pernyataan Isu/Permasalahan Desaian/Fokus Desain 

4.2.1 Pernyataan Isu 

Berdasarkan kajian komprehensif mengenai projek ini, Klub 

Mobil dan Motor Klasik memiliki isu-isu yang muncul, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Industri otomotif klasik 

Mobil dan motor klasik merupakan bagian dari sebuah 

bentuk industri. Bentuk dari industri otomotif yang diangkat 

adalah dari segi arsitekturnya. Industri otomotif merupakan 

bagian dari arsitektur industrial yang memiliki makna akan 

sebuah fungsi dan bentuk kegiatan yang ada didalamnya. 

Arsitektur industrial merupakan sebuah langgam arsitektur 

yang menitik beratkan pada kebutuhan fungsional bangunan 

serta material konstruksinya. 

b. Ekspresi mobil dan motor klasik 

Klub Mobil dan Motor Klasik merupakan sebuah wadah 

bagi para penggiat otomotif klasik, maka dari itu kendaraan 

klasik merupakan hal yang penting sebagai ekspresi dari 

sebuah bangunan. Hubungan karakter mobil dan motor klasik 

dengan elemen arsitektural dapat dilihat dari beberapa aspek 

yaitu bentuk, warna, irama, proporsi & skala  serta transformasi. 
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c. Kegiatan pelaku otomotif klasik 

Pelaku utama yang terdapat pada bangunan Klub Mobil dan 

Motor Klasik antara lain yaitu komunitas, pengunjung, 

pengelola industri kreatif serta teknisi / montir. Dalam 

kegiatannya para pelaku memiliki aktivitas yang berbeda-

beda dimana aktivitas-aktivitas tersebut memiliki fasilitas 

yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi serta 

kegiatannya. 

d. Nilai-nilai lokalitas 

Surakarta merupakan kota yang kaya akan nili-nilai 

lokalitas. Nilai-nilai lokalitas yang ada dapat pada segi 

arsitektur. Dari sudut pandang arsitektur nilai lokalitas yang 

akan diangkat adalah karateristik bentuk bangunan, material 

bahan bangunan, ornamentasi pada bangunan, pola tatanan 

massa, serta sumbu imajiner. Penekanan nilai-nilai lokalitas 

terhadap suatu bangunan merupakan hal yang sangat penting 

karena dapat memberikan pandangan terhadap pelaku 

ataupun masyarakat sekitar akan ciri khas suatu tempat.  

e. Pola sosial masyarakat Kota Surakarta 

Dari beberapa sikap hidup masyarakat Jawa termasuk 

juga masyarakat Jawa di Surakarta salah satunya 

memperlihatkan karakter yang menonjol bahwa masyarakat 

Jawa, merupakan masyarakat yang memiliki rasa dan jiwa 
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sosial tinggi. Karateristik kehidupan masyarakat Surakarta 

dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya adalah selalu 

ingin menyatu dengan alam, penyatuan dengan alam, sistem 

hidup kekluargaan dan saling menghormati, hidup secara 

kebersamaan dan berjiwa social, tata cara hidup 

simbolistis/simbolik. 

4.2.1 Pernyataan Masalah 

 Berdasarkan isu-isu dan kajian komprehensif mengenai 

projek ini, muncul berbagai permasalahan. Masalah didalam Klub 

Mobil dan Motor Klasik yang dipilih adalah sebagai berikut: 

1. Bagimana menciptakan bentuk bangunan yang memiliki 

makna fungsi sebagai klub otomotif klasik serta nilai-nilai 

lokalitas setempat. ?  

2. Bagaimana memadukan elemen material lokal dengan 

teknologi konstruksi modern  pada pelingkup bangunan ? 

3. Bagaimana sistem pola tatanan ruang yang saling terintegrasi 

antara fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang dapat 

merespon perbedaan akvitas pelaku didalam bangunan ? 

 

 

 

 

 


