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Lokasi eksisting merupakan kawasan perdagangan dan jasa
yang memiliki nilai jual tinggi. Lokasi yang strategis dengan
kondisi site atau tapak yang masih alami dengan pepohonan
hijau dan tipologi tanah yang berkontur. Lokasi ini terletak di
Jalan Mayjend Sungkono, Surabaya.
2
- m , dan
Dengan Total Luas Kesuluruhan Site + 9600
terdapat pepohonan disepanjang trotoar depan tapak dengan
jarak antar pohon kurang lebih 2-3 meter.
Hino Motors, Ltd. (日野自動車, Hino Jid sha, TYO: 7205 ) atau populer dengan nama Hino adalah
perusahaan multinasional yang memproduksi mesin diesel, truk, dan bus. Sejak 1973, perusahaan ini
menjadi produsen truk medium dan truk heavy-duty di Jepang. Perusahaan yang didirikan pada tahun
1942 ini berkantor pusat di Hino, Tokyo. Hino merupakan divisi dari Toyota Motor Corporation. Tahun
1942, Hino Heavy Industry Co. memisahkan diri dari Diesel Motor Industry dan nama Hino pun lahir. Akhir
Perang Dunia II, Hino berhenti memproduksi mesin diesel berukuran besar untuk keperluan maritim, lalu
juga menghilangkan kata "Heavy" pada namanya. Tahun 1948, Hino menambahkan lagi kata "Diesel" pada
nama perusahaan menjadi Hino Diesel Industries Co.,Ltd, agar strategi pemasaran ke konsumen bisa
diperjelas (dipertajam) di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Alur Sirkulasi

Ide Awal Bentuk dan Perletakan Massa Bangunan

Menjadi inspirasi konsep alur sirkulasi ruangan galeri, yaitu : konsep one stop visiting or living. Konsep
one stop living yang kurang lebih artinya adalah segala kebutuhan hidup dapat diperoleh atau dapat dipenuhi
di dalam satu kawasan. Konsep one stop living ini pada dasarnya sama dengan konsep kota mandiri. konsep
ini bertujuan untuk dapat mengubah pola hidup masyarakat urban yang selama ini beraktiﬁtas dan tinggal di
tempat yang letaknya berjauhan dengan tempat kerja menjadi masyarakat yang hidup dengan cara hidup
yang juga one stop living. Sehingga pengunjung galeri di mudahkan dengan penggunaan konsep ini.

Ide awal bangunan mengambil metode intangible (meaning) dari Transmisi persneling Kendaraan Truk Hino dan perpaduan transformasi
bentuk logo perusahaan Hino Diesel Industries Co, Ltd. Meaning yang diambil dari Transmisi persneling kendaraan yang menggunakan sistem
Double H Shift Pattern yang berfungsi memudahkan perpindahan gigi lebih aman dan nyaman dimana posisi gigi rendah (low) dan tinggi (high)
didesain terpisah dalam satu tuas pemindah gigi. Hal ini yang diterapkan ke dalam pezoningan dan alur sirkulasi bangunan galeri dimana bangunan
yang berada pada kondisi tapak yang berkontur rendah (low) terpisah dengan bangunan yang memiliki kontur tinggi (high) dengan dihubungkan
jembatan penghubung (connecting bridge) yang masing - masing bangunan memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda bagi pengunjung galeri.
Sedangkan bangunan utama merupakan transformasi dari bentuk logo perusahaan Hino, yaitu Silver Wing. Sehingga perpaduan kedua ide
tersebut yang kemudian diterapkan pada perancangan bangunan Hino Hybrid Gallery dalam ide bentuk dan perletakan massa bangunan.
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ECO-ARSITEKTUR
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Alternatif TECHNOLOGY
 metode yang hemat sumber
daya
 mudah dirawat
 berdampak polutif minimalis

Desain Awal
pembangunan berkelanjutan
(sustainable development )

perancangan ini mengambil tema eco-technology yang merupakan kombinasi
dari eco-arsitektur dan alternatif technology. Metode yang digunakan merupakan
kiasan atau ungkapan bentuk yang diwujudkan dalam bangunan yang disebut
metode metafor. Bangunan ini tergolong dalam kombinasi metafor, antara
Intangible metaphors dan Tangible metaphors yang berangkat dari hal - hal non
visual serta spesiﬁkasi atau karakter tertentu dari sebuah benda. Hal ini terlihat
pada ide konsep bentuk bangunan galeri.
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HINO Hybrid Galeri merupakan sebuah icon baru bagi kemajuan perusahaan Hino Company Ltd, dalam sebuah wadah galeri. Hino Hybrid Galeri dirancang secara simbolik yang diharapkan
mampu menghadirkan brand image perusahaan Hino Company Ltd mulai awal berdiri perusahaan hingga menjadi Produsen mesin dan kendaraan yang menggunakan teknologi hybrid.
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Alur sirkulasi pengunjung menuju ke masing - masing
ruang pameran
OUT

Alur sirkulasi pengunjung keluar dari masing - masing
ruang pameran

PARKING

interior ruang entrance hall
IN

ALUR SIRKULASI PENGUNJUNG

ALUR SIRKULASI KENDARAAN

Alur sirkulasi pengunjung merupakan alur one stop visiting yang
memudahkan pengunjung untuk bergerak dengan disediakan
emergency exit untuk memudahkan pengunjung galeri beraktivitas dan
keluar menuju emergency exit jika ada keperluan mendadak.

Alur sirkulasi kendaraan merupakan alur
linier yang memudahkan pengunjung untuk
bergerak lebih dinamis.
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: ENTRANCE PLAZA
: EVENT PLAZA
: ENTRANCE HALL
: RUANG PAMER UTAMA
: GEDUNG PAMER KLASIK HINO
: RUANG BENGKEL DAN MAINTANANCE
: MUSEUM HINO DAN PERPUSTAKAAN
: PARKING
: AIR PLAZA
: CONECTING BRIDGE
: SELASAR
: GATE IN
: GATE OUT
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