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BAB VII KONSEP PERANCANGAN 

KLUB MOBIL DAN MOTOR KLASIK DI SURAKARTA 

7.1 Konsep Ruang dan Tata Ruang 

A. Tata Ruang Terhadap Pengguna 

Proporsi skala manusia dan benda untuk dapat beraktivitas 

secara nyaman. Prinsip skala tata ruang pada bangunan ini 

membutuhkan dimensi vertikal yang bersifat tinggi dan dimensi 

horisontal yang luas untuk memberi rasa nyaman dan keleluasaan 

dalam bergerak. 

Guna mengungkapkan ekspresi otomotif klasik serta nilai-nilai 

lokalitas, maka penggunaan elemen-elemen arsitektural berupa 

warna, material, ornamen, pola-pola bidang, dan proporsi diperlukan 

untuk menentukan skala ruang dan karakter ruang yang ada sesuai 

fungsi kegiatannya. 

Dalam penataan bentuk bangunan perlu menerapkan prinsip- 

prinsip kesatuan (unity), keseimbangan (balance), irama (ritme), dan 

perulangan agar tata ruang bangunan menjadi harmonis, dinamis 

dan mampu melingkupi pengguna di dalamnya. 

Klub Mobil dan Motor Klasik merupakan sebuah kompleks 

bangunan yang memiliki berbagai fasilitas-fasilitas pendukung 

kegiatan otomotif klasik. terdapat suatu ragam dan kompleksitas 

alami dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan program bagi 

bangunan. Bentuk dan ruang dari seluruh jenis bangunan harus 
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menyadari dasar hirarki didalam fungsi-fungsi yang dicakup, para 

pelaku kegiatan, tujuan-tujuan atau makna yang mereka 

kemukakan, serta ruang lingkup atau konteks yang disampaikan. 

Kebragaman, kompleksitas, dan hirarki didalam konsep 

perancangan bangunan akan diperlihatkan pada berbagai fasilitas 

didalam bangunan diantaranya : 

Hirarki dari bangunan ruang eksibisi, galeri otomotif, ruang 

komunitas dan bengkel sebagai fasilitas utama memiliki bentuk dan 

ruang yang mendominasi didalam kompleks bangunan.  Faslitas 

utama tersebut nantinta akan memiliki bentuk yang paling dominan 

diantara fasilitas lain agar memiliki sebuah kejelasan kontras pada 

bentuk sehingga jika dipandang secara visual para pelaku yang 

berada didalam bangunan dapat melihat perbedaan antara fasilitas 

utama dan fasilitas penunjang.  

Bentuk dasar yang dipilih memiliki sebuah perbedaan didalam 

bentuk geometri ataupun keteraturannya karena  memiliki fungsi 

khusus sesuai aktivitas yang ada didalamnya sehingga dapat dilihat 

secara hirarki dimana fasilitas-fasilitas utama tersebut 

berkesinambungan dengan kegunaanya. Fasilitas utama tersebut 

dapat ditempatkan secara strategis untuk mendapatkan perhatian 

bagi fungsinya sendiri sebagai suatu elemen yang paling penting 

didalam kompleks bangunan. Lokasi-lokasi bagi suatu bentuk atau 

ruang yang penting secara herarki memiliki ciri seperti 
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penghilanggan suatu tahapan linier atau organisasi aksial, fitur 

utama suatu organisasi simetris, focus sebuah organisasi yang 

terpusat atau radial, memiliki kebebasan dalan dalam hal 

pembentukanya didalam tapak.  Adanya suatu gerakan yang 

dicirikan dengan adanya suatu pengulangan berpola atau perubahan 

elemen-elemen bentuk atau motif didalam suatu bentuk dari 

bangunan. 

B. Sirkulasi Ruang 

Sirkulasi ruang-ruang pada bangunan Klub Mobil dan Motor 

Klasik ini merupakan unsur yang harus diperhatikan karena 

berkaitan dengan aksesibilitas dan pergerakan pengguna dengan 

berbagai aktivitasnya. Sirkulasi diperlebar agar tidak hanya 

menampung kuantitas pergerakan dan aksesibilitas, tetapi juga 

untuk menciptakan tempat-tempat perhentian dan menikmati 

suasana kegiatan yang ada. Bentuk sirkulasi pada bangunan ini 

yaitu:  

1. Sirkulasi tertutup, yaitu membentuk koridor yang berkaitan 

dengan ruang-ruang yang dihubungkan melalui pintu-pintu 

pada bidang vertikal dinding. Sirkulasi ini terdapat pada ruang-

ruang dalam, seperti ruang komunitas, dan ruang bengkel. 

2. Sirkulasi terbuka pada salah satu sisi, yaitu untuk 

memberikan kontinuitas visual dengan ruang-ruang 

yang dihubungkan. Sirkulasi ini terdapat pada koridor 
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Gambar 7. 1 Pola Sirkulasi Ruang 

tengah ruang ruang eksibisi sebagai ruang terbuka di 

antara ruang galeri otomotif yang berseberangan. 

3. Sirkulasi terbuka pada kedua sisi, yaitu menjadi 

perluasan fisik pada ruang yang bersebelahan dan 

saling berhubungan. 

 

 

 

 

 
       Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

 

C. Tata Layout Ruang 

Penataan layout ruang diperlukan untuk memperjelas fungsi-

fungsi ruang dan berdasarkan kepentingan aksesibilitas dan sirkulasi 

antar ruang kegiatan yang ada. Kriteria penataan ini adalah : 

1. Memberi kenyamanan visual. 

2. Menjadi magnet dan daya tarik pengguna. 

3. Meningkatkan kualitas ruang di dalamnya. 

Pada bangunan ini, tata layout ruang diperlukan untuk: 

a. Membedakan dan memperjelas pola lantai dan 

dinding dengan masing-masing karakter 

kegiatannya sebagai dasar visual bagi benda- 
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benda agar terlihat dengan jelas. 

b. Permainan warna dan tektur secara kontras dapat 

digunakan untuk menciptakan area yang 

ditekankan. 

c. Karakter masing-masing bidang serta jarak dan 

sudut dalam hubungannya dengan bidang lain 

menentukan karakter visual bentuk dan ruang yang 

diciptakan. 

D. Organisasi Ruang 

Sistem organisasi ruang yang yang digunakan pada Klub 

Mobil dan Motor Klasik ini menggunakan organisasi radial, karena 

banyaknya fasilitas yang banyak dengan massa bangunan yang 

berbeda-beda mengakibatkan banyak terciptanya sebuah jalur-jalur 

sebagai akses terhadap fasilitas tersebut. 

Organisasi ruang secara radial merupakan sebuah bentuk 

radial terdiri dari bentuk-bentuk linear yang memanjang keluar dari 

sebuah elemen inti yang terletak di tengah dengan cara menyebar 

dari pusat (radiatif). 

Bangunan inti dari organisasi radial adalah bangunan fasilitas 

utama yang nantinnya menjadi pusat simbolis maupun fungsional 

dari organisasi dan nantinya terdapat berbagai jalur yang menjadi 

akses menuju berbagai fasilitas-fasilitas penunjang. 
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Lengan-lengan yang tersebar ini memiliki sifat dengan bentuk 

linear karena dapat mencerminkan sebuah alur sirkulasi yang bebas 

dan memberi sifat terbukaan terhadap sebuah bentuk radial . Jalur-

jalur sirkulasi tersebut dapat berbeda satu sama lain demi merespon 

kebutuhan-kebutuhan fungsi terhadap fasilitas yang ada.  

7.2 Konsep Keruangan 

 Konsep keruangan merupakan sebuah gagasan dalam 

menciptakan sebuah ruang yang mampu memberikan makna akan 

objek tertentu. Dalam perancangannya konsep ruang yang 

diciptakan sebisa mungkin dapat memberikan suatu gambaran atau 

pandangan pelaku terhadap suatu objek. Salah satunya yaitu 

dengan memberikan sebuah konsep ruang yang memiliki ciri khas 

akan karakter mobil dan motor klasik. Konsep yang direncanakan 

yaitu menggunakan konsep industri dimana konsep tersebut sesuai 

dengan objek utama yang diangkat yaitu kendaraan klasik.  

Gaya industrial biasanya menggunakan warna-warna 

monokromatik dan terkesan maskulin. Beberapa material yang 

digunakan juga cenderung kasar seperti logam dan baja yang 

sengaja diekspos untuk menunjukkan karakternya. Material yang 

digunakan juga memakai bahan-bahan yang didaur ulang atau 

bahan industri seperti kaca, besi, dan alumunium yang diolah 

sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan elemen interior yang 

menarik. 
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Kolom-kolom atau struktur atap sering dibiarkan terlihat 

dengan jelas, beberapa ada yang di-finishing, tetapi ada juga yang 

unfinish. Salah satu yang paling terlihat dari gaya industrial adalah 

ekspos tampilan batu bata. Ada pula batu bata yang dicat dengan 

warna cerah seperti putih atau warna teduh seperti abu-abu. 

Pemakaian lantai beton juga sering diterapkan untuk memberi kesan 

kuat. 

Furnitur yang digunakan cenderung tanpa finishing dan lebih 

menunjukkan warna aslinya. Furnitur berbahan kayu biasanya tidak 

dicat, melainkan hanya dipolitur untuk mengantisipasi rayap. Furnitur 

berbahan besi, alumunium, dan stainless juga tidak dicat sama 

sekali, tetapi dibiarkan apa adanya seperti layaknya material asli. 

Gaya ini biasanya didesain fungsional dengan latar belakang 

teknik yang kuat. Material yang terlihat apa adanya menampilkan 

nuansa yang berkaitan dengan dunia industri. Pada elemen dasar 

interior, material yang digunakan adalah lantai parket atau lantai 

acian, dan tidak menggunakan lantai keramik atau lantai granit. Batu 

bata sering sekali digunakan sebagai material bangunan dengan 

gaya industrial. Batu bata sendiri telah lama dikenal karena daya 

tahan dan umurnya yang panjang. Batu bata biasanya dibiarkan 

terlihat seperti aslinya dan tidak difinishing. Beberapa material 

bangunan biasanya dibiarkan sama seperti aslinya atau dicat 

dengan warna yang sama agar terlihat monokrom. Namun pada 

bagian lain seperti furnitur atau hiasan, dapat menggunakan warna 
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Gambar 7. 2 Karateristik Keruangan Arsitektur Industrial 

cerah. Bentuk ornamen atau pola yang ada pada desain industrialis 

tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan pada desain modern dan 

minimalis, yaitu garis-garis tegas dan tegak lurus. Pola ini membuat 

desain industrialis tetap terlihat modern walaupun sering 

menggunakan material yang natural dan terkesan tua. 

 

 

 

 

                     Sumber : Google.com 

 

7.3 Konsep Bentuk 

Konsep yang menjadi penekanan dalam wujud bentuk 

bangunan yaitu dengan menerapkan ciri khas dari Arsitektur Post 

Industrial. Ciri khasnya yaitu : 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 didalamnya terdapat alur aktivitas dan kinerja 

yang menjadi hal utama. Adanya proses Transdisciplinary teams 

dimana bangunan mewadahi sekelompok pengguna yang terdiri 

dari latar belakang disiplin ilmu dan pekerjaan yang berbeda-beda. 

Design for social justice dimana desain harus dapat diterima oleh 

pihak-pihak pengguna yang terkait, kontekstual, serta mewakili citra 
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tertentu. Karakteristik dari post-industrial architecture selanjutnya 

adalah adanya sebuah pemecahan masalah melalui desain yang 

dinamis. 

Karakter kendaraan klasik mempunyai bentuk dasar persegi 

panjang yang diolah dan disesuaikan dengan fungsi dari kendaraan 

itu sendiri. Dalam arsitektural bentuk adalah titik sentuh antara 

massa dan ruang yang merujuk pada sebuah penampilan eksternal 

maupun internal yang memberikan kesatuan pada keseluruhan. 

Bentuk dasar merupakan prinsip yang dapat mengidentifikasi dan 

mengkategorikan sebuah bentuk (Francis D.K. Ching, 1995). 

Bentuk dasar juga dipengaruhi oleh ukuran, hal ini dapat diartikan 

kedalam dimesnsi fisik berupa panjang, lebar, dan kedalaman 

sebuah bentuk. Dimensi-dimensi tersebut menentukan proporsi 

suatu bentuk, maka skalanya akan ditentukan melalui ukuranya 

secara relative terhadap bentuk-bentuk yang lain didalam 

lingkungannya 

Dalam arsitektur seluruh bentuk bangunan dianggap 

sebagai transformasi sebuah bentuk dasar dari solid-solid priner, 

variasi-variasi yang dimunculkan melalui manipulasi satu atau 

beberapa dimensi atau dengan penambahan maupun 

pengurangan elemen-elemen. Dalam perancangan bentuk 

arsitektur terdapat 3 transformasi yaitu tranformasi dimensional, 

subtraktif (pengurangan) dan aditif (penambahan). Transformasi 

dimensional merupakan suatu bentuk yang dapat 
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ditransformasikan dengan cara merubah satu atau lebih dimensi-

dimensinya dan tetap mempertahankan identitasnya sebagai 

anggota sebuah keluarga bentuk.  Transformasi subtraktif 

(pengurangan) merupakan suatu betuk yang dapat 

ditransformasikan dengan cara mengurangi sebagian volumenya, 

dengan tergantung tingkat proses subtraktifnya, bentuk dapat 

mempertahankan identitas asalnya atau ditranformasikan kedalam 

bentuk lain. Transformasi aditif (penambahan) merupakan suatu 

bentuk yang dapat ditransformasikan dengan penambahan 

elemen-elemen pada volumennya. Sifat dari proses aditif ini serta 

jumlah dan ukuran relative elemen-elemen yang ditempelkan akan 

menentukan apakah identitas bentuk awalnya dirubah atau 

dipertahankan. 

7.4 Konsep Pelingkup 

Didalam konsep pelingkup ini terdapat salah satu fokus 

desain dimana akan menjawab permasalahan desain tentang 

bagaimana memadukan elemen material lokal dengan teknologi 

konstruksi modern pada pelingkup bangunan. Konsep yang akan di 

masukan kedalam pelingkup yaitu bagaimana sebuah pelingkup 

dapat memberikan sebuah gambaran makna akan suatu bentuk 

bangunan yang akan di kuatkan oleh tampilan dari pelingkup 

bangunan tersebut. Konsep pelingkup bangunan ini merupakan 

salah satu bentuk respon terhadap nilai-nilai lokalitas yang akan di 

munculkan kedalam bangunan. Respon pelingkup terhadap iklim 
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juga dikaji dan di respon dengan berbagai bentuk pelingkup yang 

mampu mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan iklim 

terhadap bangunan.  

Mengidentifikasi konfigurasi pelingkup bangunan terhadap 

pola tatanan massa sehingga dapat menjadi satu kesatuan di dalam 

sebuah komplek bangunan, hal ini dilakukan untuk memperkuat 

sebuah tatanan berbagai bentuk massa yang terdapat pada 

kompleks bangunan agar jika dipandang secara visual bangunan 

dapat memperlihatnya keunikan serta ciri khas yang ditimbulkan. 

“Tata atur pelingkup berkenaan dengan penciptaan pelindung 

sekeliling ruang bangunan.”10 maka pelingkup dapat disimpulkan 

sebagai elemen elemen pembentuk sebuah ruang yaitu lantai, 

dinding, dan langit langit atau atap. Pelingkup berkaitan dengan 3 

unsur yaitu, struktur, bidang pelingkup, dan bukaan.   

A. Struktur  

Unsur struktur terbagi menjadi 2 yaitu, unsur rentang 

datar, unsur penyangga tegak. Unsur penyangga tegak terdiri 

dari tiang dan dinding, pegolahan dari unsur penyangga tegak 

dapat menciptakan sebuah ruang. Pada perancangannya 

bangunan ini menggunakan pendekatan arsitektur post 

                                                             
10 White, Edward T.. Tata Atur. 1986. Bandung: Penerbit ITB Bandung. Hal 136 
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Gambar 7. 3 Bentuk Struktur Banguan Arsitektu Post Industrial 

Gambar 7. 4 Penggunaan Bata Expose Pada Bangunan  

industrial dimana hal tersebut dapat dimunculkan pada 

pemilihan bahan struktur industry seperti baja dan beton. 

 

 

 

 

 

Sumber : Google.com 

 Dinding berfungsi sebagai penerus beban sekaligus 

pelindung visual maupun suara, pada konsep ini dinding yang 

dimunculkan merupakan bentuk dari nilai-nilai lokalitas. 

Pemilihan bahan pelingkup dinding yang di gunakan pada 

bangunan ini adalah penggunaan bata expose dimana 

diharapkan dapat memberikan pandangan suatu unsur lokal 

yang mempunyai makna akan tempat. 

   

 

 

 

    

 Sumber : Google.com 
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Gambar 7. 5 Lantai Beton Arsitektur Post Industrial 

D. Bidang Pelingkup  

“Planes in architecture define three dimensional 

volumes of mass and space”11 bidang pelingkup bangunan 

mencakup atap (overhead plane), dinding (wall plane), dan 

lantai (base plane). Penggunaan serta pemilihan bidang 

pelingkup ditentukan berdasar ukuran dan raut ruang yang 

akan mewadahi aktivitas tertentu.  

1. Lantai   

Lantai yang digunakan pada bangunan harus memiliki 

ketahanan yang cukup terhadap abrasi benturan, aksi asam 

dan suhu yang dipengaruhi oleh jenis aktivitasnya.Beton 

menjadi pilihan paling optimal untuk dapat memenuhi 

persyaratan tersebut. Selain itu, harganya yang ekonomis dan 

mudah ditemukan juga menjadi alasan penggunaan lantai 

beton pada bangunan industrial. 

 

 

 

 

 

 

            Sumber : Google.com 

                                                             
11 Ching, Francis D.K Form,Space,Order. 2007. America: Jhon Wiley & Sons, Inc.hal 19 



 

       164 

 

Gambar 7. 7 Showroom Mini Copper Gambar 7. 6 Dinding Beton 

2. Dinding 

“Dinding bisa merupakan struktur (menyangga beban 

lain) atau tak struktur(hanya menyangga beban sendiri.” 

Dinding tak struktur dapat digunakan sebagai sekat atau 

pembagi ruang. Permainan pada bidang dinding sangat 

penting, dikarenakan bidang dinding merupakan bidang yang 

memiliki jangkauan paling besar dari sudut pandang. 

Dalam konsep ini pemilihan dinding dilihat dari fungsi 

bangunanya. Contohnya penggunaan dinding pada area 

galeri otomotif akan berbeda dengan dinding yang berada di 

bengkel, karena setiap fungsi memiliki karateristik terhadap 

pemilihan material dinding. Karena didalam komplek 

bangunan terdapat berbagai faslitas yang memiliki 

perbedaan fungsi maka, material dinding yang digunakan 

juga bermacam-macam antara lain : 

 

 

 

  

Sumber : Google.com          Sumber : Google.com 
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Gambar 7. 8 Bentuk Atap Bangunan Post Industrial 

3. Atap 

Atap berfungi untuk perlindungan bagi bangunan 

terhadap iklim. Jenis atap yang dapat merepon iklim tropis 

yaitu dengan atap yang mempunyai kemiringan 30-35o 

bahkan bisa lebih tergantung dengan konsep yang 

direncanakan. Pemilihan bentuk atap didasarkan pada 

kegunaan dan bentang dari suatu bangunan. Atap yang 

dipakai pada arsitektur post industrial adalah atap dengan 

masa yang ringan dengan kualitas kekuatan, ketahanan air, 

isolasi, ketahanan api, biaya, daya tahan dan rendah 

pemeliharaan. 

 

 

 

 

  Sumber : Google.com 

4. Bukaan 

Bukaan merupakan bidang terbuka pada sebuah 

bidang pelingkup, bukaan terdiri dari pintu, dan jendela. Pintu 

berguna sebagai media sirkulasi pada bangunan, letak 

bukaan pintu harus selaras dengan arah sirkulasi ruang. 

“Penempatan dan luas jendela harus sesuai dengan 
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Gambar 7. 9 Bukaan Pada Bngunan Post Industrial 

Gambar 7. 10 Ciri-ciri Plafond Bangunan Indutrial 

kebutuhan akan pemandangan, penerangan atau 

perlindungan ruang terhadap pengaruh luar.” Ukuran dan 

jenis jendela disesuaikan dengan fungsi dari sebuah jendela.   

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Google.com 

 

5. Plafond 

Pada dasarnya arsitektur post industrial merupakan 

suatu gerakan pembaharuan dari arsitektur industrial yang 

mana karateristik serta cirinya masih dimunculkan agar 

makna akan sebuah industry masih tetap ada, salah satunya 

yaitu dengan bahan-bahan yang un-finishing serta planfong 

yang tidak di tutup. 

 

 

 

 

 

    

   Sumber : Google.com 
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Gambar 7. 11 Fasad Banguan 

6. Fasad Bangunan 

Karena banyaknya penggunaan material dinding kaca, 

maka harus di respon dengan beberapa konsep penggunaan 

fasad bangunan yang bertujuan untuk melindungi dinding 

bangunan dari paparan sinar matahari langsung. Dalam 

proses pembentukannya fasad bangunan juga dapat 

digunakan sebagai sebuah pelingkup yang menggambarkan 

nilai-nilai lokalitas lewat bentuk ornamentasi yang ada pada 

fasad bangunan. Dari sini dapat dilihat salah satu bentuk 

penggabungan antara bahan fasad yang merupakan bagian 

dari industri dipadukan dengan bentuk dari fasad sendiri yang 

dapat mencerminkan sebuah ciri akan suatu tempat melalui 

bentuk ornamentasi yang diciptakan. 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Google.com 
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7.5 Konsep Struktur 

Konsep struktur ini merupakan konsep/pemilihan material 

struktur yang cocok/struktur yang bisa diaplikasikan pada bentukan 

yang dipilih pada konsep bentuk. Konsep struktur ini menyesuaikan 

dengan bentuk dan mengintergrasikan prinsip arsitektur post 

industrial sebagai penguat identitas tema pada elemen struktur. 

Struktur bangunan Klub Mobil dan Motor Klasik ini memiliki 3 

sistem struktur utama yaitu Sub Structure , Midle Structure, dan Up 

Structure. 

A. Sub Structure 

Merupakan struktur yang terletak di bagian paling bawah 

pada bangunan yaitu pondasi. Pondasi merupakan struktur 

bangunan bagian bawah yang berfungsi mendukung seluruh 

beban bangunan dan meneruskan ke tanah di bawahnya. 

Pemilihan pondasi yang tepat dalam pelaksanaan di lokasi perlu 

di pertimbangkan dengan keadaan tapak. Kondisi tanah 

merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pemilihan 

pondasi. Pemilihan pondasi juga didasari oleh bentuk dan 

bentang dari bangunan.   

Dasar pertimbangan dalam merencanakan pondasi harus 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

· Kondisi tanah pada area tapak masuk kedalam jenis 

tanah keras. 
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· Kondisi tapak berkontur dengan kemiringan 1-1,5 

meter. 

· Bentuk bangunan masuk kedalam jenis bangunan 

bentang lebar. 

· Terdapat bangunan 2 lantai dengan fungsi sebagai 

sebuah show room kendaraan. 

Setelah mempertimbangkan beberapa aspek baik dari 

kondisi tapak serta bentuk bangunan, maka pondasi yang 

digunakan diantaranya sebagai berikut : 

1. Pondasi mini pile 

Penerapan pondasi ini terdapat pada bangunan yang 

memiliki bentang tidak terlalu lebar dan membutuhkan 

ruang yang luas dengan pengurangan jumlah kolom 

pada bangunan. 

2. Pondasi bore pile 

Pondasi ini digunakan untuk mendukung bangunan 

dengan bentang yang lebar dengan jarak modular 

kolom cukup panjang. 

3. Pondasi lajur batu kali 

Pondasi ini diterapkan pada bangunan fasilitas 

pendukung yang tidak memiliki bentang yang cukup 

lebar. 

4. Pondasi footplat 
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Pondasi ini di terpkan pada bangunan fasilitas 

pendukung yang memiliki kebutuhan ruang yang 

cukup lebar. 

5. Pondasi retaining wall 

Pondasi ini dugunakan sebagai respon terhadap 

kondisi tapak berkontur yang nantinya terdapat sistem 

cut and fill. Fungsi dari pondasi ini nantinya dapat 

sebagai dinding penahan tanah akibat adanya proses 

cut and fill. 

B. Midle Structure 

Merupakan struktur yang terletak dibagian tengah pada 

bangunan. Struktur tengah yang digunakan diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Struktur Rangka 

Struktur ini berfungsi sebagai meneruskan 

beban dari atap sampai ke pondasi. Beban itu 

disalurkan dari balok menuju ke kolom lalu disalurkan 

ke pondasi. Struktur rangka ini dibagi menjadi 2 yaitu 

kolom dan balok. 

Kolom harus direncanakan untuk memikul 

beban aksial terfaktor yang bekerja pada semua lantai 

atau atap dan momen maksimum yang berasal dari 

beban terfaktor pada satu bentang terdekat dari lantai 

atau atap yang ditinjau. Kombinasi pembebanan yang 
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menghasilkan rasio maksimum dari momen terhadap 

beban aksial juga harus diperhitungkan. untuk 

pemilihan struktur bagian tengah ini menggunakan 

struktur baja dan dan beton bertulang sebagai struktur 

kolom. pemilihan struktur ini berdasarkan kebutuhan 

struktur pada objek dengan mempertimbangkan 

prinsip arsitektur post industrial. sedangkan untuk 

pelapis dinding menggunakan kaca taransparan yang 

di kombinasi dengan panel alumunium sebagai 

pelapisnya. 

Penggunaan baja ruang agar tidak banyak 

memakai kolom karena pada bangunan ini terutama 

area pameran dituntut untuk tidak memakai banyak 

kolom karena ada kaitannya dengan area sirkulasi 

kendaraan dan pandangan yang harus luas/tidak 

terganggu adanya kolom untuk menjangkau 

kendaraan lainya. 

Sistem balok yang digunakan pada bangunan 

ini yaitu sistem menggunakan balok baja dengan sitem 

two way slab, sedangankan slab menggunakan plat 

bondek. 
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Gambar 7. 12 Struktur Bangunan Baja 

 

  

  

 

         Sumber : Google.com 

2. Core Wall 

Struktur ini adalah dinding masif yang biasanya 

terletak di tengah massa bangunan. Core wall ini 

menggunakan material beton bertulang. Pada 

bangunan Klub Mobil dan Motor Klasik ini core wall 

digunakan untuk jalur vertikal lift dan tangga darurat. 

         Sumber : Google.com 

 

C. Up Structure 

Merupakan struktur yang terletak dibagian paling atas 

pada bangunan yaitu konstruksi yang menopang penutup atap. 

Pemilihan struktur atap sisesuaikan dengan bentuk yang dapat 

merespon kondisi lingkungan Indonesia yang beriklim tropis. 

Gambar 7. 13 Core Wall 
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Gambar 7. 14 Struktur Space Truss 

Gambar 7. 15 Struktur Baja Konvensional 

Gambar 7. 16 Struktur Baja Ringan 

Struktur yang digunakan sebagai sistem konstruksi atap 

bangunan yaitu : 

1. Space Truss 

 

 

 

 

 

Sumber : Google.com 

2. Baja Konvensional 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Google.com 
 

3. Baja Ringan 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Google.com 
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Gambar 7. 17 Electric Scissor Lift, 3hildrolis Car Exhibition 

7.6 Konsep Teknologi 

A. Electric Scissor Lift 

Teknologiterhadap ruang pamer rencananya akan 

menggunakan sistem hidrolis Electric Scissor Lift untuk 

memanfaatkan stage display terhadap fleksibilitas tinggi ruang. 

Sistem hidrolis ini rencananya akan diterapkan agar fungsi stage 

memiliki kapasitas yang lebih banyak, sehimgga perannya 

memerlukan perencanaan secara arsitektural. 

 

 

 

 

Sumber : Google.com 
 

B. LED Façade Digital Face Buildings 

Fasad LED merupakan sebuah teknologi yang mampu 

memberikan sebuah gambaran baru terhadap tampilan bangunan 

yang memanfaatkan dinding fasad sebagai bentuk tampilan 

keindahan bangunan pada malam hari serta dapat sebagai media 

pemasaran, informasi maupun edukasi. Melalui pencahayaan 

buatan, sebuah bangunan dapat menciptakan suasana ruang yang 

hidup pada malam hari. Susunan dalam pembuatan LED fasad yaitu 

Relektor Aluminium, Panel Sportage, Strip Fleksibel LED, ketiga 
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Gambar 7. 18 LED Fasad Digital Face Buildings 

bahan ini di tempelkan pada fasad dan disambungkan pada sebuah 

sistem kontrol. 

 Teknologi ini nantinya akan diterapkan area exhibition serta 

galeri otomotif. Teknologi ini diciptakan agar dapat menjadi sebuah 

keunikan tersendiri dalam bangunan serta dapat menarik para 

masyarakat umum untuk masuk kedalam area bangunan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Google.com 
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C. Pavegen’s Floor Tiles 

Pavegen’s Floor Tiles merupakan sebuah teknologi 

terbaharukan dari sebuah penutup lantai yang menghasilkan energi 

listrik dari langkah kaki. Solusi lantai energi kinetik ini mengandalkan 

pejalan kaki untuk menghasilkan energi yang dapat digunakan 

kembali yang cukup kuat untuk menyalakan listrik. Saat menginjak, 

ubin menyebabkan generator induksi elektromagnetik bergerak - 

memicu gerakan rotasi yang pada gilirannya menghasilkan tenaga. 

Menurut perusahaan, satu langkah kaki cukup untuk menghasilkan 

jumlah energi off-grid yang dibutuhkan untuk menyalakan bola lampu 

LED selama kurang lebih 20 detik. Ubin juga memiliki sensor API 

nirkabel, yang mentransmisikan data tentang perilaku gerakan di 

daerah di mana Pavegen dipasang. Teknologi ini diciptakan karena 

keinginan untuk membuat konsumsi energi dan penciptaan lebih 

nyata dan mudah didekati. Teknologi ini berusaha menemukan cara 

bagi orang untuk memajukan pemahaman mereka tentang isu-isu 

yang berkaitan dengan perubahan iklim dan keberlanjutan. 

Teknologi ini nantinya akan diterapkan pada araea-area 

dengan intensitas sirkulasi yang tinggi seperti area communal space 

yang nantinya energi listrik yang dihasilkan disalurkan pada sudut-

sudut tertentu dimana para komunitas serta penggiat berkumpul. 
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Gambar 7. 19 Pavagen’s Floor Tiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Google.com 

 

7.7 Konsep Utilitas 

D. Sistem Transportasi 

1. Sistem Sirkulasi Horizontal 

Sistem transportasi dibutuhkan untuk mendukung 

pergerakan pengguna bangunan adalah sistem transportasi 

horizontal, merupakan jalur pergerakan yang terjadi di dalam 

maupun di luar ruangan. Sistem transportasi horisontal yang 

digunakan pada bangunan ini adalah : 

- Di dalam bangunan: selasar, serambi, lobi. 

- Di luar bangunan : jalur pejalan kaki (pedestrian), 

sirkulasi kendaraan, area parkir dan taman. 
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Gambar 7. 20 Elevator Tempered Glass 

2. Sistem Sirkulasi Vertikal 

a) Elevator Publik 

Lift yang digunakan sebagai alat transportasi 

secara vertikal pengunjung diletakan pada area 

showroom untuk mempermudah pencapaian sirkulasi ke  

lantai 2. Pelatakan lift berada di area tengah showroom 

untuk meberikan kesan pandangan yang luas terhadap 

kendaraan. Lift yang digunakan adalah jenis lift 

berdinding kaca. 

 

 

 

 

    Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 
 

b) Elevator Kendaraan 

Lift yang digunakan sebagai alat transportasi 

kendaraan secara   vertikal diletakan pada area 

showroom untuk mempermudah pencapaian sirkulasi ke  

lantai 2. Lift kendaraan ini juga dapat digunakan sebagai 

lift barang. Akses masuknya kendaraan dapat melalui 

ground floor dan basemen. Konsep ini didasari oleh studi 

preseden sistem elevator pada bangunan Andalan 

Automotive Gallery and Office BSD. 
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Gambar 7. 21 Elevator Knedaraan 

 

 

 

 

 

    Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 
 

E. Sistem Pemadam Kebakaran 

Sistem pemadam kebakaran berguna bagi pengamanan 

bangunan dari bahaya kebakaran, terdiri dari berbagai sistem 

sebagai berikut : 

1. Sistem Penyelidikan 

Menggunakan sistem peringatan alarm sehingga dapat 

mempermudah dan mempercepat diketahuinya sumber 

bahaya kebakaran, terdiri dari 2 jenis: otomatis berupa smoke 

dan thermal detector, serta manual berupa push button. 

2. Sistem Penanggulangan 

Menggunakan peralatan penanggulangan berupa: 

sprinkle, fire extinguisher, fire hydrant, fire ilar, heat protector, 

portable, smoke detector, manual alarm bell. 

3. Sistem Penyelamatan 

Menggunakan tangga darurat yang menghubungkan 

secara langsung ruang dalam dan ruang luar. Penerapan 

sistem ini dikhususkan pada bangunan yang terdiri dari 2 

lantai. 
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Sistem pencegahan dalam kebakaran dalam bangunan 

meliputi : 

a) Pencegahan pasif (tangga, koridor, penerangan darurat, 

elemen- elemen konstruksi). 

b) Pencegahan aktif (fire exitinguisher, hydrant, sprinkler, fire 

alarm). 

 

 

 

 

 

 

 

                   Sumber : Google.com 
 

F. Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir berguna untuk mengamankan 

bangunan dari bahaya petir, yang dapat menyebabkan 

kerusakan elektrikal. Sistem penangkal petir pada bangunan ini 

menggunakan sistem Thomas dengan pertimbangan luas tapak, 

massa bangunan dan ketinggian bangunan. Sistem Thomas 

merupakan penangkal petir yang sangat aman dan ramah 

lingkungan. Penggunaannya hanya membutuhkan satu down 

Gambar 7. 22 Fire Exhitinguisher 
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conductor, sehingga tidak merusak pandangan terhadap gedung 

atau bangunan yang diproteksi. Kelebihan dari sistem ini juga 

terdapat pada radiud protection yang sangat luas. 

G. Sistem Air Bersih 

Sistem penyediaan air bersih sebuah bangunan secara 

umum menggunakan dua jenis sistem distribusi yaitu: up feed 

dan down feed. Sistem down feed merupakan sistem yang 

penggunaannya lebih hemat dan efisien. Sedangkan system up 

feed penggunaannya sedikit lebih boros karena energi listrik 

yang digunakan lebih sering. 

Sumber air bersih yang digunakan pada bangunan ini 

berasal dari sumur dengan sistem distribusi air bersih dalam 

bangunan mengunakan sistem down feed, sistem ini 

memanfaatkan gravitasi bumi, yaitu dengan membuat bak 

penampungan (water tower) di atas yang diisi dengan air dari 

sumur / PDAM dengan pompa, kemudian air dari tower tersebut 

didistribusikan ke bawah dengan memanfaatkan gaya gravitasi. 

Sumber air dapat didapat dari : 

a) PAM : keberadaan air dari PAM tidak memerlukan 

pengolahan lagi. Kemungkinan debit air yang tidak tetap 

akan mempengaruhi distribusi air. Sumber air dari PAM 

dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air bersih pada 

waktu musim kemarau. 
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Gambar 7. 23 Sistem Air Bersih Bangunan 

b) Sumber dangkal : harus diolah terlebih dahulu agar 

memenuhi standar air minum, sebelum didistribusikan ke 

seluruh bangunan. Air dari sumur dangkal diangkat 

dengan menggunakan pompa air hingga water tower, 

yang kemudian didistribusikan melalui perpipaan. 

c) Sumur dalam : keberadaannya memanfaatkan air bawah 

tanah di kedalaman +90 m dan diangkat dengan 

menggunakan pompa di kedalaman +24 m. 

 

 

 

 

 

    Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
 

H. Sistem Air Kotor 

Air kotor pada Klub Mobil dan Motor Klasik ini terdiri dari 

2 jenis yaitu sanitasi (buangan dari area pencucian mobil, 

lavatory dan dapur) dan drainase (buangan air hujan). Untuk 

sanitasi diarahkan ke bak penampungan untuk di filtrasi, 

sedangkan drainase (buangan air hujan) diarahkan ke reservoir 

untuk dimanfaatkan kembali. 
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Pada limbah cair yang tergolong grey water yang berasal 

dari buangan dari area pencucian mobil, lavatory dan dapur 

dialirkan menuju bak pengumpul lalu diolah melalui bio filtration 

dan kemudian dapat digunakan kembali untuk menyiram 

tanaman dan flush toilet. Sedangkan sisa air yang berlebih akan 

dibuang melalui saluran kota. 

Limbah air hujan yang berasal dari talang atap disalurkan 

melalui pipa yang menuju ke reservoir bawah khusus air hujan. 

Tanpa diperlukan pengolahan air hujan ini digunakan kembali 

untuk menyiram tanaman dan flush toilet. 

  Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
 
 

I. Sistem Pembuangan Sampah 

Sistem pembuangan sampah pada bangunan diperlukan 

pada suatu tempat tertentu serta berhubungan dengan dinas 

kebersihan kota. 

Sistem pembuangan sampah pada bangunan ini 

menggunakan tempat sampah pada titik tertentu (diruang-ruang, 

selasar, taman, dll), kemudian sampah tersebut dikumpulkan 

Gambar 7. 24 Sitem Pembuangan Air Kotor 
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Oli + 
Minyak Penampungan Penampungan 

Besar Truk Limbah

Diagram 7. 1 Sistem Pembuangan Limbah Oli dan Minyak 

disuatu tempat tertentu di dalam site yang tidak mengganggu 

aktivitas. Sampah yang telah terkumpul tersebut kemudian 

diangkut dengan truk ke tempat pembuangan akhir di luar site. 

J. Sistem Pembuangan Limbah Oli dan Minyak 

Limbah berbentuk oli dan minyak merupakan limbah 

berbahaya yang membutuhkan pengolahan khusus. Karena 

Klub Mobil dan Motor Klasik ini tidak disediakan unit khusus 

pengolahan limbah oli dan minyak, maka sistem penanganannya 

dengan dikumpulkan pada bak penampung yang kemudian 

diambil oleh pengepul oli bekas dan minyak. 

 

 

 

Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
 
 
 

K. Sistem Sanitasi 

Sistem Sanitasi meliputi sistem pembuangan air kotor, air 

bekas serta air hujan. Sistem pembuangan air kotor dipisahkan 

dengan sistem pembuangan  air  bekas,  disebabkan karena  

adanya  perbedaan kandungan yang dimiliki. Saluran 

pembuangan dapat berupa saluran terbuka maupun saluran 

tertutup. 
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Sistem Sanitasi yang digunakan pada bangunan ini 

adalah: 

· Air kotor dialirkan langsung ke STP (sawage 

treatment plan) baru kemudian dialirkan ke sumur 

peresapan. 

· Air bekas, ditampung dalam mesin STP (sawage 

treatment plan) kemudian dialirkan ke sumur 

peresapan atau riol kota. 

· Air hujan dialirkan melalui saluran drainase ke 

sekeliling bangunan. Aplikasi pembuangan air pada 

bangunan yaitu setiap lavatori pada kelompok ruang 

yang ada dilengkapi dengan shaff untuk 

menyalurkan air secara vertikal. Pada tapak 

bangunan dilengkapi dengan bak kontrol, septik 

tank dan sumur peresapan. 

L. Sistem Elektrikal 

Sistem elektrikal berhubungan dengan sumber tenaga. 

Sumber tenaga dalam bangunan dibedakan menjadi sebagai 

berikut: sumber  tenaga PLN, genset, dan sumber tenaga 

campuran yang ditujukan untuk menekan gangguan akibat 

pengadaan tenaga listrik. Energi listrik yang digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan listrik pada bangunan ini berasal dari 

sumber listrik PLN dan genset. 
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