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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.l  Pengertian Judul 

 Fasilitas  :  Segala yang memudahkan 1. 

 Perawatan : Pemeliharaan2

 Pengembangan :  Mengembangkan sesuatu yang sudah ada sehingga 

menjadi lebih maju atau sempurna . 

 Desain :   Merancang atau menciptakan hal baru 

 Otomotif :   

 Ilmu yang mempelajari tentang alat-alat 

transportasi darat yang menggunakan mesin, 

terutama mobil dan sepeda motor (kereta) yang 

dijalankan dengan motor. 

 Sesuatu yang bergerak dalam bidang mobil.3 

 Surakarta :  Wilayah administratif di propinsi Jawa Tengah yang 

telah berkembang menjadi kota besar dan berpredikat 

sebagai kota pusat budaya, olah raga, industri dan 

perdagangan. (RTURK Kodya Surakarta Tahun 1993-

2013).4

 Kesimpulan  :”FASILITAS PERAWATAN DAN PENGEMBANGAN 

DESAIN OTOMOTIF  DI SURAKARTA” adalah memberikan suatu 

tempat atau wadah di Surakarta dalam mengembangkan kegiatan yang 

berhubungan dengan alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin, 

terutama mobil dan sepeda motor kendaran (kereta) yang dijalankan dengan 

motor. 

                                                           
1 Depdikbud, Kamus Besar Indonesia, Balai Pustaka,  Jakarta. 1997 
2 Poerwa darminta, W.J.S, Kamus umum bahasa indonesia, 1987 
3 Ibid 1 
4 Kantor Dinas Statistik Kota Madya Dati II Surakarta. 
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I.2  Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai wilayah yang cukup 

luas dan jumlah penduduk yang begitu besar, sehingga menyimpan potensi 

yang cukup besar pula bagi pasar luar negeri yang akan masuk ke Indonesia, 

salah satunya adalah di bidang otomotif. 

Melihat jumlah kendaraan yang makin berkembang di Indonesia pada 

khususnya di Surakarta perlu adanya suatu upaya untuk mengadakan 

fasilitas penunjang bagi keberadaan produk-produk otomotif yang berwujud 

pusat  perawatan  kendaraan yang mempunyai kelengkapan dari segi 

peralatan dan juga kesiapan sumber daya manusia, walaupun di Indonesia 

sedang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan tetapi dalam 

perkembangannya permintaan masyarakat di Surakarta dan sekitarnya akan 

industri otomotif akan meningkat, hal ini terlihat dari data jumlah populasi 

kendaraan bermotor dari tahun 1997- 2001 di bawah ini. 

Tabel I.1. 

 Jumlah populasi kendaraan bermotor di Surakarta 
Jenis kendaran 1997 1998 1999 2000 2001 

Mobil Dinas 

Mobil Pribadi 

Taksi 

Colt 

Bus 

Truk 

Sepeda Motor 

689 

3.211 

180 

980 

354 

369 

29.833 

680 

3.541 

179 

871 

362 

343 

30.048 

594 

3.557 

280 

863 

280 

316 

33.568 

320 

9.142 

243 

786 

311 

425 

47.984 

304 

9.871 

249 

99 

282 

405 

44.884 

Jumlah 35.616 36.024 39.458 59.211 56.974 

(Sumber BPS  Surakatra, 2004) 
 

Segi lain yang harus dilihat dalam perkembangan bidang 

otomotif adalah masalah belum adanya suatu wadah khusus yang 

menangani berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan 

pelayanan otomotif baik dalam hal penjualan/promosi,servis/perbaikan 

maupun penyediaan suku cadang. Untuk mewadahi semua aspek yang 

menyangkut dunia otomotif baik aspek promosi, penjualan/show room, 
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penyediaan suku cadang maupun aspek perbengkelan digabung menjadi 

satu kesatuan. Sehingga memudahkan konsumen dunia otomotif dalam 

memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu penulis mengambil judul 

"FASILITAS PERAWATAN DAN PENGEMBANGAN DESAIN 

OTOMOTIF DI SURAKARTA" dengan pendekatan teknologi canggih 

dalam menyelesaikan permasalahan fungsi dan kebutuhan bangunan. 

Dengan mengambil jenis-jenis merk kendaraan bermotor yang ada. 

 Berdasarkan data Top Ten Car Sales yang dibuat Gaikindo, konsumen 

dapat memperoleh gambaran mobil-mobil terlaris berdasarkan angka 

penjualan yang diraihnya sepanjang tahun. Berikut 10 besar mobil terlaris 

pada tahun 2005 lalu : 

1. Toyota Kijang (93.109 unit)  

2.  Toyota Avanza (54.893 unit)  

3.  Suzuki Carry/Futura (47.893 unit)  

4.  Mitsubishi Colt Diesel (35.470 unit)  

5.  Honda Jazz (32.241 unit)  

6.  Suzuki APV (27.882 unit)  

7.  Daihatsu Xenia (27.505 unit)  

8.  Mitsubishi T120 SS (22.131 unit)  

9.  Mitsubishi L300 (19.487 unit)  

10. Isuzu Panther (18.846 unit). 

I.3.  Kondisi dan Potensi   Otomotif di Surakarta  

Surakarta merupakan kota di Jawa Tengah yang mempunyai tingkat 

kesibukan cukup tinggi dibanding kota kecil lain di Indonesia Kota 

Surakarta terletak pada posisi yang sangat strategis yaitu merupakan 

jalur lalu lintas antar kota-kota besar di sekitarnya. Surakarta merupakan 

kota yang mempunyai luas wilayah ± 4404,0 Ha dengan jumlah penduduk 

pada tahun 1990 adalah 503.827 jiwa rata-rata pertumbuhan penduduk 

sebesar 0,71% per tahun (RUTRK Kotamadya Surakarta 1993-2013).5

                                                           
5 RUTRK Kotamadya Surakarta 1993-2013 
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Gambar I.1. Peta Surakarta 
(Sumber : RTURK Kotamadya Surakarta, 1993-2013) 

 

1.3. 1.   Klub-klub Modifikasi di Surakarta 
J. Harsinto (2006) juga menjelaskan di Kota Surakarta minat terhadap 

modifikasi kendaraan juga sangat besar baik motor maupun mobil hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya klub-klub yang ada yang terbentuk resmi sekitar tahun 

1999 dan peningkatan jumlah kendaraan modifikasi dari semua klub sampai 

sekarang (Sumber: Hasil wawancara 24.02.2006). Peningkatan jumlah 

kendaraan yang telah dimodifikasi dari klub yang ada di Surakarta dapat dilihat 

pada grafik berikut : 

Tabel. I.2. 
.Data Statistik jumlah kendaraan modifikasi di Surakarta 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Sekretariat IKOSA  (Ikatan Klub Otomotif Surakarta), 2006. 
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Club modifikasi yang terdapat dalam IKOSA di Surakarta terdiri dari 

beberapa macam, salah satunya roda 4, dari masing-masing ada berjumlah 18 

Club mereka beranggotakan  kurang kebih minimal 10 anggota. Daftar nama 

Club dan jumlah anggota dapat dilihat tabel di bawah ini :  

 
 

Tabel I.4 

Club modifikasi kendaran bermotor roda 4 di Surakarta   

 

No Nama Club Jumlah Anggota 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

MCC ” Mercedes Classic Clup ” 

IKT ” Indonesia Katana Trop” 

SFC ” Solo Fiat Club ” 

SAJ ”  Solo American Jiip ” 

MP ”Merah Putih” 

SVC ” SOLO VOLKWAGEN” 

ILLUSION 

SPC ”SOLO PEUGEOT CLUB” 

OXIGEN 

15 Orang  

18 Orang 

31 Orang 

15 Orang 

15 Orang 

60 Orang 

24 Orang 

15 Orang 

15 Orang 
(Sumber : Data Survey, 2007) 

 

Club-club tersebut pada setiap sabtu malam (malam minggu) pukul 

22.00 memilih sepanjang Jl. Slamet Riyadi, Manahan dan sepanjang JL. Solo 

Baru sebagai tempat berkumpul, masing-masing klub memamerkan hasil karya 

modifikasinya dan menonjolkan kelebihan dari kendaraan masing-masing yang 

telah mereka modifikasi. 
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(a)    (b) 

 

 

 

     
Gambar I.2. Komunitas Klup Roda 4 di Surakarta.  

(Sumber : Dokumentasi pribadi,  2006.) 
 

1.3.2  Kendaraan Hasil Modifikasi 
Tampak dari luar kendaraan yang telah dimodifikasi sangat bervariasi 

sesuai dengan keinginan pemiliknya, tampilan-tampilan kendaraan tersebut 

dapat dikatakan sebagai ajang adu hasil kreatifitas antar para modifikator yang 

merancang masing-masing kendaraan tersebut. Akan tetapi hasil modifikasi 

yang bagus dan menarik sering kali dicontoh oleh para designer yang kurang 

berkreatif, sehingga dianggap sangat penting untuk memberikan wadah terpusat 

yang masing-masing tertutup sebagai salah satu usaha dalam menjaga dan 

meningkatkan dalam mengasah atau mengembangkan kreatifitas memodifikasi 

kendaraan bermotor tersebut. 

 

 

 
 
 
   (a)      (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c)     (d) 
Gambar I.3. Hasil modifikasi mobil 

(Sumber : Majalah Mobilmotor edisi 24 Feb-9 Mar 2007, 
Majalah Modifikasi edisi 16 Sep 2006) 
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1.3.3 Bengkel-Bengkel di Surakarta 

Menurut Pujud (pemilik Bengkel JUD'S Cycle) (2006) keinginan yang 

begitu besar untuk memodifikasi kendaraan dibatasi dcngan kurangnya 

pcnyediaan tempat atau  bengkel  kerja atau  workshop khusus  yang  

profesional  dalam  hal modifikasi kendaraan mulai dari tahap desain sampai 

ke tahap wujud modifikasi. Bengkel kerja atau workshop untuk modifikasi 

kendaraan bermotor yang ada di Surakarta kurang begitu dikenal dikarenakan 

letak atau lokasinya yang berpencar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar I.4. Peta penyebaran bengkel-bengkel di Surakarta  

11 

12 

7 

8 6 
1 2 4 

5 

3 

9 

10 

 (Sumber : Data Survey, 2007) 
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Keterangan : 
1. Bengkel Sun Star Motor 
2. Bengkel Astra Daihatsu 
3. Bengkel Nasmoco (PT. Bengawan Abadi Motor) 
4. Bengkel PT. Honda Solo Baru (Bintang Motor) 
5. Bengkel Honda Bintang (Bintang Motor) 
6. Bengkel Mandiri Motor 
7. Bengkel Montecarlo 
8. Bengkel Amin 
9. Bengkel Bagong 
10. Bengkel Dharma Speed 
11. Bengkel Dwi 
12. Bengkel Tedjo 
 
 

Bengkel ini masing-masing mempunyai kelebihan tersendiri dan 

belum kompleks dalam pelayanan terhadap konsumen (modifikator)6. Adapun 

kelebihan (sesuatu yang membedakan antara bengkel) masing-masing 

bengkel modifikasi tersebut di atas terlampir. 

Banyaknya bengkel-bengkel di Surakarta sebagai bertikut : 

1.   Bengkel Sun Star Motor 

Bengkel ini berada di Jl. Kol Sutarto No. 19 , Surakarta dan pelayanan 

yang ada dalam bengkel seperti  :  

 Penjualan 

 Servis 

 Suku Cadang 

Dari keterangan diatas maka bengkel tersebut hanya melayani penjualan 

dan servis, belum ada pelayanan Modifikasi dan Asesoris. 

2.  Bengkel Daihatsu 

Bengkel ini berada di Jl. Raya Solo Permai (Solo Baru), Surakarta. 

Bengkel ini hanya memberikan pelayanan sebagai berikut :  

 Penjualan  

 Pelayanan 

 Suku Cadang 

3. Bengkel Nasmoco (PT. Bengawan Abadi Motor) 

Bengkel ini berada di Jl. Slamet Riyadi No.558, Surakarta. Hanya 

                                                           
6 Hasil Pengamatan Di lapangan 
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memberikan beberapa fasilitas yaitu :  

 Penjualan  

 Pelayanan 

 Suku Cadang 

 Assesoris 

Di bengkel Nasmoco hanya memberikan pelayana-pelayanan seperti di 

atas dan produk-produk tertentu. Tetapi tidak melayani fasilitas 

modifikasi. 

4. Bengkel PT. Honda Bintang  (Bintang Motor) dan PT. Honda Solo Baru 

(Bintang Motor) 

Bengkel ini terletak di Jl. Slamet Riyadi dan Jl. Solo Baru , Surakarta. 

Dari bengkel tersebut melayani sebagai berikut :  

 Penjualan  

 Pelayanan  

 Pengecetan  

 Suku Cadang 

5. Bengkel Mandiri Moto 

Berada di Jl. Raya Baki No. 178, Surakarta. Fasilitas-fasilitas yang ada 

dalam bengkel Mandiri Motor sebagai berikut :  

 Servis  

 modifikasi  

 Pengecetan  

 Penjualan cat 

 Las body 

6. Bengkel Montecarlo 

Bengkel ini berada di Jl. Dr. Supomo 6A, Surakarta. Bengkel 

Montecarlo memberikan fasilitas-fasilitas yaitu : 

 Showroom 

 Pengecatan atau modifikasi  

 Suku Cadang 
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 Assesoris 

7. Bengkel Amin 

Jln. Yosodipura Surakarta. Fasilitas yang ada dalam bengkel Amin, 

adalah sebagai berikut : 

 Pengecatan atau modifikasi  

 Servis 

8. Bengkel Bagong 

Berada di Jln. Adi Sucipto Surakarta. Fasilitas yang ada sebagai berikut : 

 Pengecatan atau modifikasi  

 Servis 

9. Bengkel Dharma Speed 

Bengkel Dharma Speed berada pada Jln. Ahmad Yani Surakarta. 

Fasilitas yang ada 

 Pengecatan atau modifikasi  

 Servis 

10. Bengkel Dwi 

Berada pada Jln. Setyabudi Surakarta. Fasilitas yang ada yaitu : 

 Spesialis Klianing Kaca 

11. Bengkel Tedjo 

Berada  di Jln. Setyabudi Surakarta. Fasilitas yang ada sebagai berikut : 

 Pengecatan atau modifikasi 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan otomotif di Surakarta 

sangat pesat, dari uraian di atas dapat dilihat di Surakarta belum mempunyai 

wadah atau tempat yang menampung semua aktifitas diatas menjadi satu 

maka perlu adanya suatu fasilitas perawatan dan pengembangan desain 

otomotif di Surakarta.   

Meskipun saat ini beberapa perusahaan otomotif di Indonesia 

sudah bisa merakit dan   merancang   kendaraannya   sendiri,   tetapi   dalam   

hal   pengadaan komponennya, Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-

negara lain di Asia. Akan tetapi bagi para pencinta modifikasi pengadaan 

komponen tersebut tidak menjadi soal karena komponen yang mereka 
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butuhkan dapat dibuat dengan kreasi sendiri. Soehari Sargo (2005), pakar 

otomotif Indonesia di Jakarta menjelaskan. untuk mengatasi ketertinggalan 

ini, Indonesia bisa mcmunculkan  peluang unluk meningkatkan pasar 

otomotif. Terutama dalam hal pengadaan komponen yaitu dengan 

memaksimalkan jaringan-jaringan yang sudah terbangun. Hal tersebut 

tentunya sangat membutuhkan wadah baru yang lebih terpusat agar 

pengadaan komponen perakitan kendaraan bermotor dapat menjadi satu 

kesatuan dengan para peminat komponen tersebut (dalam hal ini para 

modifikator) yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. (Sumber: Soehari 

Sargo (2005)  

 

I.4.  Studi Literatur 

1.4.1   Bengkel di Solo 

a.  Tampak Bangunan 

Tampak dari beberapa bangunan workshop/bengkel modifikasi yang 

ada di Solo berbentuk sederhana dan cenderung kotak. 

 

 

 (a)     (b) 

 

      (c)      (d) 

 

(e) 
 
 

Gambar I.5. Bangunan workshop/bengkel modifikasi di Surakarta 
(a) Montecarlo, (b) MORO, (c) Chandra, (d) Auto Works, (e) Dealer Resmi Toyota 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2007) 
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b.   Kebutuhan Ruang  

Ruang yang terdapat dalam bengkel adalah ruang yang dapat 

mendukung proses pekerjaan, Ruang tersebut sesuai dengan proses kegiatan 

servis atau modifikasi berlangsung. Menurut Pujud (pemilik bengkel Jud's 

Cycle) (2006), proses kegiatan servis atau modifikasi antara lain tahap 

desain, tahap pengerjaan sampai ketahap finishing yang kemudian dipamerkan. 

Untuk tahap desain membutuhkan ruang referensi yang di dalamnya 

terdapat koleksi majalah yang berhubungan dengan modifikasi dan 

otomotif, Ruang audio visual, Ruang komputer dan studio gambar, Ruang 

presentasi tahap pengerjaan membutuhkan ruang kerja yang sekiranya 

cukup, sedangkan untuk tahap akhir yaitu memajang kendaraan yang sudah 

selesai diservis atau dimodifikasi pada suatu ruang/showroom, sehingga siap 

untuk dipakai para pemilik mobil tersebut.7

Ruang rencana modifikasi sebagai berikut : 

 Ruang computer dan studio gambar 

Ruang atau tempat merancang, memodifikasi untuk menciptakan hal 

yang baru dan ruangan tersebut di dalamnya terdapat koleksi majalah-

majalah yang berhubungan dengan modifikasi otomotif untuk referensi. 

 Ruang audio visual 

Ruang untuk menguji suara audio atau televisi di dalam mobil. 

 Ruang presentasi 

Ruang untuk menyajikan dan mendiskusikan gagasan atau usulan-

usulan suatu perencanaan atau desain 

 Ruang interior 

Suatu ruangan yang difungsikan untuk mendesain ruang dalam  

 

 

 

 

 
                                                           
7 Hasil dari pengamatan di lapangan 
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(a) (b) 

 

  

 

 

(c)     (d) 
Gambar I.6. Kebutuhan ruang Bengkel (a) Ruang dalam bengkel,  (b)  Ruang perancang/Desain, 

(c)Bengkel Kerja, (d)  Showroom 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2007 

 
1.4.2    Bengkel Modifikasi/WorkShop di Surakarta 

 Bengkel modifikasi yang ada di Surakarta antara lain : 

a. Bengkel Montecarlo 

 
 

 

   
(a)     (b) 

 

 

 

(c)     (d) 

Gambar I.7. Ruang Bengkel Montecarlo(a), Bengkel Kerja (b), Oven Mark,(c) Ruang 
Pengecatan (d) Ruang Tunggu 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2007) 
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b. Bengkel Nasmoco 

 

 

 

 

(a)    (b) 

 

 

 

 

(a) (d) 
Gambar I.8. Ruang Bengkel Nasmoco (a)Ruang  Antrian, (b) Bengkel Kerja, (c) Oven Mark,  (d) 

Ruang suku cadang   
(Sumber:: Dokumentasi Pribadi, 2007) 

 
1.4.3    Bengkel Modifikasi/WorkShop di Jakarta 

 Bengkel modifikasi yang ada di Jakarta antara lain : 

a. Millennium   Motor   dibangun   di   atas   lahan   1.200   meter   

persegi, I berlokasi di kawasan yang sangat strategis di Jakarta 

Pusat. Lokasinya berada lebih kurang 100 meter dari hotel 

Cempaka/Kantor Telkom Cempaka Putih atau 1 km setelah 

perempatan Cempaka Putih (Coca Cola) dengan Tanjung Priok ke 

arah Pasar Senen, Millenium Motor yang telah berpengalaman 

dalam bidang perbengkelan juga memberi layanan modifikasi 

kendaraan bermotor. Bengkel ini juga melayani membantu 

memodifikasi mobil sesuai dengan selera dan keinginan, baik untuk 

kendaraan pribadi maupun niaga.8 Bentuk bangunan yang sederhana 

juga terdapat pada bangunan ini. 

b. Berkat Abadi Modifikasi, berlokasi di Plaza Atrium segitiga senen 

Lt.VBlok C No. 153-156 menyediakan berbagai macam aksesoris.9

 

                                                           
8 Melenium Motor tersedia dalam http://www.google.com  image bengkel modifikasi 
9 Pusat Aksesoris tersedia dalam http://www.plasa  Atrium.com/image Berkat-Abadi  
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(a)     (b) 

 

 

(c)     (d) 

Gambar I.9. Tarnpak depan Millenium Motor(a) Bengkel modifikasi di Jakarta, (b)  Bengkel           
kerja Millenium Motor, (c) Ruang Kerja, (d) Ruang pengecatan body kendaraan Millenium 

Motor/ oven paint, 
(Sumber:  : www.google.com/image /otomotif center building, 2006) 

I.5.  Rumusan Permasalahan 

1.5.1 Permasalahan Umum 

Perlunya wadah yang terpusat untuk memberikan pelayanan dalam 

hal otomotif. Adapun kegiatan di dalam memberikan pelayanan antara lain 

Workshop, Desain, Bengkel kerja, Showroom, Selling (penjualan aksesoris), 

Gallery ( ruang pamer majalah, foto-foto kegiatan ). 

Bangunan dan lingkungan Fasilitas Perawatan dan Pengembangan 

Desain Otomotif (FPPDO) di Surakarta secara kompleks dan kreatif dengan 

penekanan pada kegiatan servis dan modifikasi kendaraan bermotor yang 

dimulai dari tahap mesin sampai body. 

1.5.2 Permasalahan Khusus 

1. Pemilihan lokasi yang strategis. 

2. Menentukan sistem kerja kegiatan serta program ruang. 

3. Penentuan zonifikasi dan sirkulasi. 

4. Menentukan wujud/ekspresi tampilan bangunan. 

5. Pemanfaatan teknologi dalam proses , struktur, utilitas bangunan 

yang tercermin dalam ekspresi bangunan. 
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I.6.  Tujuan Dan Sasaran 

 1.6.1 Tujuan 

 Menciptakan pola tata ruang fasilitas perawatan dan 

pengembangan desain otomotif yang sesuai kebutuhan. 

 Menampilkan karakter bangunan yang dapat mewakili kegiatan 

perawatan kendaraan dan pengembangan desain otomotif. 

1.6.2 Sasaran 

 Menciptakan pola sirkulasi dalam ruang perawat kendaraan 

agar tidak terjadi antrian dalam memberikan pelayanan. 

 Menciptakan tata ruang dalam dan luar yang memberikan 

keleluasaan atau kemudahan bagi pelanggan dalam menerima 

pelayanan otomotif. 

 Lokasi yang dipilih sesuai dengan RTURK degan 

memperhatikan tingkat kenyamanan pencapaian dan kesesuaian 

dengan fungsi ruang kota yaitu perdagangan dan jasa. 

 Citra kreatifitas yang ditunjukkan oleh bentuk bangunan dan 

lingkungan di sekitarnya sesuai dengan fungsi bangunan yang 

di dalamnya tercermin kegiatan yang mengasah kreatifitas, 

citra kreatifitas ini juga ditunjukkan dalam desain interior 

bangunan. 

 

I.7.  Lingkup dan Batasan Pembahasan 

a) Pembahasan ditekankan pada pola tata ruang baik dalam maupun luar 

sehingga memberikan kenyamanan dan dapat mendukung aktivitas-

aktivitas yang diwadai. 

b) Pembahasan fasilitas perawatan dan pengembangan desain otomotif 

ditekankan pada kendaraan roda empat atau mobil keluarga, yang 

dimaksud adalah pengembangan desain otomotif atau modifikasi fungsi 

dan estetika otomotif bukan pengembangan desain yang menjadi hak 

produksi atau pemegang merek. 
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c) Pembahasan dibatasi pada lingkup disiplin ilmu arsitektur, hal-hal di luar disiplin 

ilmu arsitektur dilakukan dalam batas sebagai pendukung sesuai dengan 

kebutuhan. 

 
I.8.   Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini 

antara lain: 

a. Kajian Teoritis 

Studi Literatur, yaitu mengambil dari beberapa sumber yang bisa 

digunakan untuk menjawab setiap permasalahan yang mempunyai 

dasar. 

b. Data 

Data diperoleh dengan cara : Survey Lapangan, Wawancara dan Studi 

Banding 

 
I.9.  Sistematika Pembahasan 

Tahap 1 :  Pendahuluan 

Berisi pengertian judul, latar belakang, tujuan, sasaran, batasan 

dan lingkup pembahasan, metode pembahasan, sistematika 

pembahasan dan memberikan gambaran tentang gagasan awal 

perancangan. 

Tahap 2 :  Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang teori-teori dari literatur umum yakni tentang 

semua yang berhubungan dengan permasalahan dan studi tentang 

tinjauan dari showroom. 

Tahap 3 :  Tinjauan Lokasi FPPDO 

Berisikan tentang Surakarta sebagai lokasi tempat 

direncanakannya fasilitas perawatan dan pengembangan desain 

otomotif  di Surakarta. 

Tahap 4 :  Analisa dan Konsep 

Menganalisa dan membandingkan data-data yang ada antara data 
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lapangan dengan teori-teori dan pengambilan kesimpulan dan 

mengembangkannya menjadi konsep perancangan.  

 

I.10.  Gagasan Awal Perancangan 

Berdasarkan kemajuan teknologi bidang otomotif dan semakin 

banyaknya jumlah serta tipe-tipe yang beredar di tengah masyarakat, maka 

perlu wadah perawatan sekaligus untuk pengembangan desain otomotif yang 

menggunakan teknologi modern  sesuai perkembangan jaman. Fasilitas  atau 

wadah ini dilengkapi beberapa fasilitas seperti : 

1. Promosi dan Ekshibisi 

  

 

 
 
 

Gambar I.10. Showroom 
(Sumber : www.barrisol.com, 2005) 

 
Show room BMW, menampilkan ruangan dengan obyek pamer yang 

berada di tengah-tengah ruangan dengan memberikan efek pencahayan lebih 

dominan sehingga obyek bisa menarik pengunjung 

  

 

 

 
Gambar I.11. Showroom 

(www.composer.pece.edu,  2005) 
Menampilkan sebuah ruang pamer dengan sebuah kendaraan yang 

berjalan di elemen dinding sehingga dapat ditampilkan sebuah produk tanpa 

memperlihatkan dari hasil wujud aslinya.  

 

 

 

 

http://www.barrisol.com/
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Gambar I.12. Showroom 

 ( Sumber: www.bmw.co.jp, 2005) 
 

Menampilkan sebuah ruang pamer yang bisa dilihat dari luar ruangan 

atau bangunan sehingga bisa menarik pengunjung yang melihat dari luar 

ruangan. 

 

2. Perbengkelan, Penelitian dan Pelatihan 

Berdasarkan kondisi, permasalahan, tujuan serta sasaran yang telah 

diungkapkan di atas maka bangunan fasilitas perawatan dan pengembangan 

desain otomotif ini akan menampilkan fasilitas, penelitian dan pelatihan  

guna menunjang dalam mengembangkan desain otomotif.   

beberapa hasil modifikasi dan jenis-jenis mobil yang akan 

digambarkan kedalam sebuah desain arsitektur. Bangunan fasilitas 

perawatan dan pengembangan desain otomotif di Surakarta. 

Berikut ini beberapa sumber-sumber yang menunjukkan aktifitas 

dalam fasilitas perawatan dan pengembangan desain otomotif dapat di lihat 

tabel di bawah ini : 
Gambar Keterangan 

 
 
 
 
 

Gambar I.13. Ruang bengkel 
(Sumber: Dokumentasi pribadi,2006) 

Sebuah mobil yang sedang diperbaiki 
dalam sebuah bengkel dan sedang 
diangkat dengan menggunakan katrol 
hidrolik. 
 

 
 
 
 
 

 
Gambar I.14. Alat bengkel 

(Sumber: Dokumentasi pribadi,2006) 

Alat ini disebut tune up sebagai alat 
pengecek mesin untuk mengetahui bagian 
mesin yang rusak. 
 
 
 
 
 

http://www.bmw.co.jp/
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Gambar  Keterangan 
 
 
 
 
 

Gambar I.15. Ruang dan alat 
bengkel 

(Sumber: Dokumentasi pribadi,2006) 

Beberapa mekanik sedang memperbaiki 
bagian roda yang disebut sporing. 
 

 
 
 
 
 

Gambar I.16 Ruang pelatihan 
 (Sumber: www.jamitech.com,2005) 

Seorang pelajar sedang praktek dan 
mempelajari tentang otomotif. 
 

(Sumber : Data Survey, 2007) 
 

3. Ruang Desain Otomotif ( Modifikasi ) 
 

Gambar Keterangan 
 

  
 
 
 
 

Gambar I.17. Ruang Desain 
 (Sumber : Pikiran Rakyat/Otokir, 

Edisi, 2003) 

Ruang desain untuk menciptakan bentuk 
yang baru sesuai dengan permintaan 
pelanggan. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Gambar I.18. Ruang bengkel 
modifikasi 

(Sumber : www.berdikari.com, 2005) 

Sebuah mobil yang sedang diubah 
bodynya di dalam ruang modifikasi. 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar I.19. Ruang Assesoris cat 
 (Sumber: www.berdikari.com, 2005) 

Ruang cat yang dengan mixing system 
komputer segala warna cat mobil dan 
nomer serinya dari dalam/luar negri 
terdapat dalam komputer. 

 
 
 
 
 

 
Gambar I.20. Ruang bengkel 

modifikasi 
 (Sumber: www.berdikari.com, 2005) 

Ruang di dalam blowthrem, sistem 
komputer, akurat dan cepat kering 
dengan hasil memuaskan.  

 
 
 
 
 
 

http://www.berdikari.com/
http://www.berdikari.com/
http://www.berdikari.com/


 21

Gambar Keterangan 
 
 

 
 
 

 
Gambar I.21. Ruang bengkel 

modifikasi 
 (Sumber: www.berdikari.com, 2005) 

Seorang karyawan sedang melakukan 
proses finishing setelah mobil keluar 
dari ruangan  oven/blowthrem 
dilakukan secara teliti guna 
menghasilkan kualitas cat yang 
sempurna. 

 
 

 
 
 

 
Gambar I.22. Modifikasi Audio 

 (Sumber: www.berdikari.com, 2005) 

Audio merupakan pendukung juga 
menambahi kenyamanan di dalam 
ruang mobil dan macam-macam jenis 
audio. 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar I.23. Modifikasi interior 
 (Sumber: www.ndarukarya.com, 

2006) 

Modifikasi interior dari bentuk yang 
asli sudah menjadi bentuk-bentuk 
yang baru sesuai keinginan pelanggan. 

(Sumber : Data Survey, 2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.berdikari.com/
http://www.berdikari.com/
http://www.ndarukarya.com/
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