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BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

KLUB MOBIL DAN MOTOR KLASIK DI SURAKARTA 

6.1 Penyelesaian Permasalahan Desain 

Dari penelusuran permasalahan-permasalahan pada 

desaian tersebut terdapat berbagai teori yang digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut antara lain : 

 Tabel 6. 1Tabel Permasalahan Desain dan Teori Pemecahannya 
                               Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

Masalah desain Teori yang digunakan 

Bagaigimana menciptakan bentuk 

bangunan yang memiliki makna 

fungsi sebagai klub otomotif klasik 

serta nilai-nilai lokalitas setempat. 

 

Industri Otomotif Sebagai Bagian 

Dari Bentuk Arsitektur Industrial 
Ekspresi Bentuk Mobil dan Motor 

Klasik pada Bangunan 

Hubungan Karakter Mobil dan Motor 

Klasik dengan Elemen Arsitektur 

Kegiatan Pelaku Otomotif Klasik 

Nilai-Nilai Lokalitas 

Pola Sosial Masyarakat Kota 

Surakarta 

Bagaimana memadukan elemen 

material lokal dengan teknologi 

konstruksi modern  pada pelingkup 

bangunan. 

Perpaduan Elemen Material Lokal 

dengan Teknologi Konstruksi Modern   

Pelingkup Bangunan 

Bagaimana sistem pola tatanan 

ruang yang saling terintegrasi antara 

fasilitas utama dan fasilitas 

penunjang yang dapat merespon 

perbedaan akvitas pelaku didalam 

bangunan. 

Wujud Dasar Ruang 

Organisasi ruang 

Pola Tatanan Ruang 
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Dari ketiga masalah tersebut dapat ditarik garis besar 

permasalahan utama yang dapat harus diselesaikan melalui 

pendekatan desain yaitu : 

Bagaimana menggabungkan bentuk ekspresi otomotif yang 

merupakan bagian dari sebuah bentuk industrial dengan nilai-nilai 

lokalitas Kota Surakarta serta adanya pengaruh dari berbagai 

fasilitas yang memiliki fungsi kegiatan berbeda-beda dan 

dipengaruhi oleh sifat pelaku didalamnya.  

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

Dari analisis pemecahan masalah yang sudah diuraikan dan 

dijabarkan maka pendekatan yang dapat dipakai untuk mencakup 

semua masalah dan solusi yang bisa dicapai yaitu dengan 

menggunakan pendekatan langgam arsitektur post industrial. 

Pemilihan pendekatan arsitektur post industrial didasari oleh 

beberapa karateristik dari langgam tersebut yang dapat 

menyelesaikan segala masalah yang diangkat. 

 

Ekspresi Otomotif 

(Industrial) 

Nilai-nilai Lokalitas 

Surakarta 

Fasilitas  & Sifat 
Pelaku 

 

POST INDUSTRIAL 
ARCHITECTURE 

Diagram 6. 1 Diagram Penentuan Pendekatan Desain 
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6.2 Pendekatan Arsitektur Post Industrial 

Post-Industrial Architecture merupakan sebuah langgam 

arsitektur yang muncul pada tahun 1970-an, dimana langgam ini 

menentang faham-faham industrialist yang saat itu masih ada. 

Langgam ini berawal dari tahun 1950 dimana seorang sosiolog 

Amerika bernama Daniel Bell menerbitkan sebuah tulisan yang 

mana intinya menyebutkan bahwa iklim industrial sudah tidak lagi 

relevan untuk kehidupan saat itu dan pada tulisan itu pula akhirnya 

muncul kata “masyarakat post-industrial”. Pemikiran ini kemudian 

dipinjam dan digunakan oleh banyak kaum perancang, arsitek, dan 

urban planner, salah satunya adalah William Peña, dimana ia mulai 

melibatkan unsur pengguna (user) ke dalam proses perancangan 

dan arsitektur, dan terbitnya buku Problem Seeking (1969) 

disebutkan sebagai puncak kemunculan langgam Post-Industrial 

Architecture. 

Berdasarkan waktu kemunculannya, langgam ini termasuk ke 

dalam post-modern architecture yang secara khusus merevisi 

langgam industrial architecture yang saat itu sudah tidak relevan lagi 

untuk digunakan. Sama halnya dengan post-modern architecture, 

post-industrial menuntut adanya desain yang bertitik berat pada 

penggunanya (user-centered design), hal ini sangat bertolak 

belakang dengan Industrial Architecture yang mana desain bertitik 

berat kepada kepentingan produksi industri (pabrik, kemesinan,dll.) 

bukan kepada pelaku atau penghuninya. 
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Seorang arsitek dan design theorist bernama Christopher 

Alexander dalam bukunya Notes on the Synthesis of Form (1964) 

mengutarakan bahwa penentuan kualitas yang paling krusial dalam 

suatu desain, entah apapun fungsinya, adalah pengaturan dan 

penataan antara ruang terhadap fungsi dan penggunanya. 

Sedangkan pada masa itu, tingkat kerumitan permasalahan fungsi 

terhadap desain cenderung lebih sedikit dibandingkan masa 

sebelumnya (sejak revolusi industri). 

Namun yang disayangkan adalah pada kala itu, para 

perancang (arsitek) kerap kali gagal memahami permasalahan 

antara fungsi-tatanan-pengguna tadi dan cenderung menggunakan 

metode perancangan ala arsitektur modern (berfokus pada fungsi, 

mengabaikan pengguna dan aktivitasnya), yang berakibat pada 

desain yang tidak dapat menyelesaikan masalah. 

Karena langgam ini berangkat dari ranah arsitektur industrial, 

maka memang pada post-industrial architecture tidak lepas dari 

bangunan yang di dalamnya terdapat fungsi produksi, dimana 

adanya tenaga kerja manusia dan mesin serta bagaimana alur 

aktivitas dan kinerja mereka menjadi hal yang utama. 

Menurut Leonard Bachman dalam jurnal Post-Industrial 

Architecture, Dynamic Complexity and the Emerging Principles of 

Strategic, perbedaan atau perbandingan karakteristik Industrial 
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Architecture dan Post-Industrial Architecture dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

          Tabel 7. 1 Karateristik Arsitektur Industrial dan Arsitektur Post Industrial 
           Sumber : Gregory L. Demchak, Towards A Post Industrial Architecture 

Industrial Architecture Post-Industrial Architecture 

Hierarchical and linear Holistic and non-linear 

Embrace deterministic simplicity Embrace teleological 

complexity 

Intuitive heuristics of form Self-emergent intelligent form 

Anticipate the inevitable future Design of future scenarios 

Innovative individuals Transdisciplinary teams 

Design for elite status Design for social justice 

Transient static solutions Robust dynamic solutions 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat perbedaan karakteristik 

yang cukup signifikan antara industrial architecture dan post-

industrial architecture, yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

A. Holistic and non-linear 

Post-Industrial Architecture memiliki sifat holistic atau 

menyeluruh serta non-linear. Hal ini berangkat dari kondisi 

dan iklim industri di era post modern yang tidak lagi linear dan 

hierarkial seperti pada zaman industri di era modern. Sifat 

holistic dan non-linear ini mempengaruhi tatanan masa serta 
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hubungan antar ruang dimana harus memiliki kesinambungan 

dan fleksibel namun tetap teratur. 

B. Embrace teleological complexity 

Post-Industrial architecture memiliki kecenderungan 

untuk memenuhi kemungkinan-kemungkinan munculnya 

fungsi tambahan akibat adanya perubahan pada aktivitas 

maupun penggunanya. Hal ini berkebalikan dengan langgam 

Industrial Architecture dimana praktik yang terjadi justru 

menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang 

sebenarnya lebih kompleks yang mengakibatkan desain yang 

minim bentuk – hanya mengutamakan nilai fungsional. 

C. Self-emergent intelligent form 

Pada Post-Industrial Architecture, proses form-finding 

atau pencarian bentuk gubahan didasarkan pada 

pengetahuan yang mendalam atas segala proses aktivitas 

serta penggunanya. Sehingga bentuk yang muncul harus 

dipengaruhi oleh segala kegiatan fungsi serta aktivitas pelaku 

yang di dalamnya, berbeda dengan industrial architecture 

dimana bentuk muncul hanya untuk memenuhi kebutuhan 

fungsional saja namun tidak memerhatikan perihal aktivitas 

serta penggunanya. 

D. Design for future scenarios 

Post-Industrial Architecture memiliki karakteristik 

dimana desain harus memenuhi scenario yang akan terjadi di 
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masa depan, hal ini secara tidak langsung berarti bawa 

proses perancangan dalam post-industrial architecture 

memerlukan studi yang matang sehingga dapat memfasilitasi 

segala kemungkinan-kemungkinan scenario yang akan 

terjadi seperti pengembangan, sustainabilitas, dan lain-lain. 

E. Transdisciplinary teams 

Salah satu ciri dari post-industrial architecture adalah 

bangunan mewadahi sekelompok pengguna yang terdiri dari 

latar belakang disiplin ilmu dan pekerjaan yang berbeda-

beda. Hal ini berpengaruh ke penataan dan perorganisasian 

ruang dimana keseluruhan ruang dan fungsi harus saling 

terkait dan saling menunjang secara efisien. 

F. Design for social justice 

Perbedaan yang cukup besar antara industrial 

architecture dengan post-industrial architecture adalah 

kepada siapa desain itu diutamakan. Pada arsitektur industrial 

zaman dahulu, desain berfokus pada kaum elit beserta 

kepentingannya yaitu bagaimana menciptakan bangunan 

yang dapat memfasilitasi kegiatan produksi barang secara 

optimal tanpa memperhatikan faktor lain seperti pekerja atau 

penghuni bangunan yang lain. 

Sebaliknya, post-industrial architecture berfokus 

kepada semua pemaku kepentingan pada suatu bangunan, 

baik itu kaum elit, para pekerja kasar, para pengunjung, 
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bahkan mesin produksi pun dianggap sebagai “user” yang 

harus difasilitasi dengan baik. Maka dari itu desain harus 

dapat diterima oleh pihak-pihak pengguna yang terkait, 

kontekstual, serta mewakili citra tertentu. 

G. Robust Dynamic Solutions 

Karakteristik dari post-industrial architecture 

selanjutnya adalah adanya sebuah pemecahan masalah 

melalui desain yang dinamis. Yang dimaksud di sini adalah 

setiap permasalahan arsitektural yang muncul hendaknya 

diselesaikan melalui inovasi-inovasi solusi yang tidak terpaku 

pada pakem seperti bangunan pada era modern. Semisal 

permasalahan terhadap sinar matahari yang berlebih, maka 

bangunan post-industrial harus bisa memunculkan inovasi-

inovasi arsitektural seperti kisi-kisi dengan teknologi tertentu, 

permainan orientasi massa, permainan padat-rongga massa, 

dan lain-lain. 


