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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Judul Perencanaan Desain 

Perencanaan Interior  Harley Davidson Center Jawa Barat. 

Pengertian judul diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Perencanaan  

Pengertian perencanaan adalah menyeleksi dan 

menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk 

masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan 

memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang 

diperlukan, dan perilaku dalam batasan-batasan yang dapat 

diterima dan digunakan dalam penyelesaian1

b. Interior 

. 

- Karya seni yang mengungkapkan dengan jelas dan tepat kata 

kehidupan manusia dari suatu masa melalui media ruang.2

- Karya arsitek atau desainer yang menyangkut bagian dalam suatu 

bangunan, bentuknya sejalan dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi yang dalam proses perancangan selalu dipengaruhi unsur 

 

                                                             

1 Cuningham, source:http://blog.riwayat.net/2009/03/pengertian-                                                
perencanaan.html   
2 J.Pamudji Suptandar, interior design. 1999:11 



 2 

geografis setempat dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang 

diwujudkan dalam gaya kontemporer.3

 

 

c. Harley Davidson 

Harley Davidson merupakan motor bertenaga besar pabrikan 

Amerika Serikat yang telah berdiri sejak tahun 1903. Beban motor 

Harley Davidson mencapai 400 kg.4

d. Center 

 

Terpusat, segala sesuatu yang menjadi satu. 

e. Jawa Barat 

Jawa Barat adalah salah satu provinsi dari pulau Jawa. 

Sehingga definisi Perencanaan Interior Harley Davidson Center Jawa 

Barat adalah proses merancang bagian dalam suatu gedung atau bangunan 

beserta tatanan perabotnya pada sebuah pusat dari Harley Davidson di 

Bandung, Jawa Barat. 

1.2  Latar Belakang Masalah 

Harley Davidson kini telah menjadi legenda dunia otomotif yang 

fenomenal. Keberadaan merek Harley Davidson menjadi ikon penting dalam 

sejarah perkembangan motor besar. Selain unggul dalam hal kecanggihan 

teknologi, perusahaan pemilik merek tersebut juga memiliki keunggulan 

dalam strategi pemasaran. Peran komunitas di dalam Harley Davidson juga 

sangat berperan di dalamnya, karena peran komunitas turut dijadikan suatu 

strategi pemasaran untuk menarik peminat agar ikut bergabung ke dalam 

Harley Davidson Owner Group atau HOG. 

                                                             

3 Pengantar Desain Interior, 1999: 11 

4 Daniel Calvin’s, Harley Davidson. 2003 
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 Harley Davidson merupakan motor pabrikan Amerika yang memiliki 

kapasitas mesin besar (cc besar). Harley Davidson mulai populer di Indonesia 

sejak tahun 1920 yang dibawa oleh penjajah Belanda, dan hingga saat ini 

Harley Davidson terus  eksis di kalangan pencinta motor besar.  

Seiring dengan masuknya motor Harley Davidson ke Indonesia, maka 

munculah komunitas motor pencinta Harley Davidson dengan jumlah motor 

yang cukup tinggi. Tercatat jumlah motor Harley Davison di Indonesia  saat 

ini mencapai angka 5000 unit, dari jumlah tersebut sekitar 70% diantaranya 

berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi.5

Harley Davidson telah memiliki beberapa showroom di Indonesia

 

6

- (Main Dealer) Iskandarsyah, Jakarta 

, yang 

berpusat di Jakarta, tetapi kebanyakan showroom tersebut hanya berfungsi 

sebagai tempat untuk jual beli motor tersebut. Berikut adalah lokasi 

Showroom Harley Davidson di Indonesia : 

- TB. Simatupang, Jakarta 

- Gading Auto Center, Jakarta 

- Auto Mall Indonesia, Jakarta 

- Pondok Indah Mall II, Jakarta 

- Bali 

- Semarang 

- Surabaya 
                                                             

5 Harley Davidson Indonesia. home page on-line, Available from 

http://www.tempointeraktif.com/hg/prototype/2009/11/19/brk,20091119-209361,id.html Internet; accessed 3 

Oktober 2010 
6 Showroom Harley Davidson Indonesia, Available from 

http://www.harleydavidsoncom Internet; accessed 15 Oktober 2010 

http://www.tempointeraktif.com/hg/prototype/2009/11/19/brk,20091119-209361,id.html�
http://www.harleydavidsoncom/�
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Bandung adalah kota kedua yang memiliki populasi Harley Davidson 

terbesar di Indonesia7

Bandung memiliki beberapa komunitas Harley Davidson yang resmi, 

yaitu, HDCI  Bandung (Harley Davidson Club Indonesia), Brotherhood ( tidak 

semua anggota memiliki Harley Davidson ), dan ISHD ( kebanyakan Harley 

Davidson tua ).

. Jumlah unit dari Harley Davidson Bandung mencapai 

angka lebih dari 500 unit, tetapi dengan angka sebesar itu, Bandung belum 

memiliki showroom resmi untuk Harley Davidson. Untuk mengakomodasi 

para pemilik Harley Davidson di Bandung, maka akan dibangun Harley 

Davidson center Jawa Barat yang terletak di Bandung. 

8

                                                             

7 Nugroho, S.Drian. Marketing SPV Harley Davidson Mabua, Interview by author, 6 Oktober 2010, 
Jakarta 

8 Nugroho, S.Drian. Marketing SPV Harley Davidson Mabua, Interview by author, 6 Oktober 2010, 
Jakarta 

 

Alasan mengapa perlunya dibangun Harley Davidson Center Jawa Barat 

ini, antara lain, oleh karena belum adanya tempat yang dapat mengakomodasi 

pemilik Harley Davidson di daerah tersebut, Harley Davidson Center Jawa 

Barat juga dapat difungsikan sebagai tempat tujuan bagi pengendara Harley 

Davidson yang touring, kemudian alasan lainnya adanya usaha untuk 

menyelaraskan para pengguna dan pencinta Harley Davidson ke dalam satu 

lokasi. Dilakukannya upaya untuk menyelaraskan kalangan para pengguna 

Harley Davidson, dikarenakan terjadinya perbedaan diantara kalangan premium 

dengan kalangan free rider. Oleh karena itu dibutuhkan suatu fasilitas yang dapat 

menetralkan  atau menyelaraskan perbedaan tersebut, sekaligus agar terjadi suatu 

mutualisme antara komunitas dengan Harley Davidson Center. 

 

Proyek yang akan dibangun, adalah pusat Harley Davidson yang memiliki 

berbagai macam fasilitas didalamnya untuk memenuhi kebutuhan dari owner 

Harley Davidson di Bandung. Fasilitas tersebut terdiri dari: 
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- Galeri 

- Showroom 

- Pusat Komunitas 

- Bengkel 

- Kantor 

- dan Cafe 

 Unsur Galeri dimasukan ke dalam proyek ini dapat berfungsi sebagai penarik 

minat kepada pengunjung atau calon pembeli untuk lebih tertarik agar 

membeli motor Harley Davison, karena dalam Harley Davidson center ini 

terdapat showroom dan dealer, selain itu komunitas dari Harley Davidson 

turut bergabung kedalam proyek ini, untuk membantu mengisi display pada 

galeri, karena Harley Davidson adalah brand yang bukan berasal dari 

Indonesia sehingga  akan menghadapi kesulitan untuk mengkoleksi motor-

motor Harley yang memiliki beragam jenis, maka dari itu dibutuhkan suatu 

mutualisme dari komunitas kepada Harley Davidson Center, dan sebaliknya. 

1.3 Perumusan Masalah 

Masalah-masalah yang dapat dihadapi seputar proses perancangan adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana menyelaraskan perbedaan dari dua kalangan yang terdapat 

pada satu lokasi yang terencana di dalam satu bangunan?  

b. Bagaimana interior dapat menyikapi karakter dari Harley Davidson, 

sehingga pengunjung dapat menghayati filosofi dari brand tersebut. 

1.4  Masalah Bangunan 

Masalah-masalah yang dihadapi dalam bangunan adalah sebagai berikut: 
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a. Bagaimana mematikan sudut-sudut mati pada bangunan dengan 

seminim mungkin tanpa mengurangi segi estetika pada interior 

bangunan? 

b. Bagaimana memperlihatkan image Harley Davidson pada interior 

bangunan? 

c. Perlakuan apa yang dibutuhkan untuk mengatasi cahaya matahari yang 

berlebih pada bangunan. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Perencanaan Interior Harley Davidson Center adalah sebagai 

berikut : 

a. Menyelaraskan perbedaan yang terdapat di dalam komunitas 

Harley Davidson secara interior. 

b.  Meneliti elemen estetika dan material yang terkait dengan image 

dari Harley Davidson. 

 

1.6 Kontribusi 

a. Memberikan satu fasilitas sebagai media  untuk menyelaraskan 

perbedaan-perbedaan tersebut ke dalam satu lokasi, yaitu Harley 

Davidson Center Jawa Barat. 

b. Menciptakan suatu tempat tujuan untuk para pengendara Harley 

Davidson saat sedang riding ke luar kota. 

 

1.7 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam perencanaan interior Harley Davidson Center Jawa 

Barat akan meneliti : 
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a. Membatasi masalah yang timbul dari komunitas dengan melakukan 

pendekatan penyelesaian masalah secara Interior.  

1.8 Pendekatan Pemecahan Masalah 

a. Perancangan suatu Interior bangunan yang bersifat menyelaraskan 

kedua kalangan yang berbeda, dengan memberikan fasilitas yang 

dapat menjawab masalah yang timbul. 

b. Merancang interior bangunan yang mengacu pada elemen estetika 

dan elemen material yang terkait dengan brand image Harley 

Davidson sehingga mampu mewakili kedua komunitas. 

 

1.9 Ruang Lingkup Penelitian 

1.9.1 Kawasan Penelitian 

Kawasan penelitian mengambil lokasi di daerah Bandung bagian timur, 

tepatnya di Jl. Jakarta  

1.9.2 Batasan Penelitian 

1. Luas bangunan 

Bangunan yang dijadikan sebagai sasaran perencanaan  seluas 

3000 m2 

2. Objek Perencanaan 

Objek perencanaan terbagi menjadi 2 kategori berdasarkan 

kepentingannya yaitu sebagai berikut : 

a. Fasilitas Utama 

• Galeri tetap 

• Galeri tidak tetap 
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• Kantor 

• Showroom 

• Bengkel 

b. Fasilitas Pendukung 

• Cafe 

• Resepsionis 

• Ruang penyimpanan alat-alat maintenance 

 

1.9.3 Sampel Penelitian 

Pada perencanaan ini yang dijadikan sebagai sampel penelitian adalah 

sebagai berikut : 

a. Main Dealer, Harley Davidson Mabua, berlokasi di Jakarta 

Selatan 

b. Museum Harley Davidson ,Amerika Serikat 

c. Biker Station, berlokasi di  Jakarta Selatan 

d. Museum mobil Sentul, Jawa Barat 

e. Komunitas motor besar Harley Davidson. 
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1.10 Metode Pengumpulan Data 

1.10.1   Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

Skema 1.1 Kerangka berpikir 
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1.11 Metode Pengumpulan data 

Penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan tiga metode, 

yakni: 

a. Studi Kepustakaan 

Mendapatkan teori-teori dari literatur yang diambil 

guna sebagai pegangan pokok dalam proses perencanaan. 

b. Wawancara 

Dengan diadakannya sesi wawancara dengan 

individu-individu yang terkait di dalam penelitian, akan 

memperoleh data-data yang juga sebagai pegangan dalam 

proses perencanaan. Wawancara dilakukan kepada 

komunitas, pengguna Harley Davidson. 

c. Observasi 

Hal ini berguna untuk mengetahui keadaan 

sebenarnya di dalam lapangan, dan pada akhirnya menarik 

kesimpulan hasil observasi sebagai data pegangan dan 

komparasi.  

1.11.1 Metode Pengolahan data  

Data-data yang terkumpul diolah dan dikomparasi satu 

sama lain, sehingga mendapat data final sebagai pegangan utama 

dalam proses perencanaan. Pegangan utama tersebut menjadi data 

primer, dan data yang tersisa menjadi data sekunder dalam 

penelitian ini. 
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