
BABI.PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang proyek 

1.2. 

• Pada masa sekarang jenis olah raga otomotif khususnya motocross 

telah memasyarakat dan cukup digemari di kalangan remaja, Otomotif 

bukan lagi sebagai hoby melainkan sudah menjadi gaya hidup 

khususnya dikalangan remaja. 

• Tidak tersedianya sarana yang memadai, mereka menyalurkan hoby 

dengan kebut-kebutan dijalan yang dapat membahayakan diri mereka 

dan pengguna jalan lainnya. 

• Kebutuhan akan sebuah tempat pusat pendidikan dan pelatihan 

motocross yang menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang 

kegiatan olah raga otomotif motocross ini. 

• Perlu disediakan suatu arena yang dapat memenuhi keinginan dan 

kebutuhan tersebut serta menciptakan sebuah sarana yang sesuai 

standart badan otomotif dunia. 

Tujuan dan sasaran pembahasan 

• Memberikan suatu fasilitas sebagai pusat kegiatan yang berhubungan 

dengan dunia motocross serta fasilitas pelengkapnya dengan standard 

badan otomotif dunia F.I.A ( Federation International Automobile) dan 

F.I.M (Federation International Motorcycle) 
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• Menyediakan fasilitas baru bagi para penggemar motocross untuk 

mendapat pelatihan dan petunjuk yang tepat mengenai tehnik-tehnik 

berkendara dalam motocross baik teori maupun praktek. 

• Memupuk dan mengembangkan bakat, kreatifitas bagi pecinta 

motocross nasional dan Internasional dalam kejuaraan. 

• Mensosialisasikan motocross kepada masyarakat melalui pelatihan 

dan pembinaan yang ditujukan baik kepada instansi maupun kepada 

masyarakat umum 

1.3. Lingkup pembahasan 

• Pembahasan dibatasi pad a bangunan Motocross Training Centre, dan 

open space sekitar bangunan yang merupakan fasilitas untuk kegiatan 

praktek lapangan, dengan penekanan desain berupa arsitektur high 

tech. 

• Pembahasan pada bidang arsitektur, dengan penekanan pad a faktor 

kenyamanan fasilitas indoor dan outdoor bangunan, terutama fasilitas 

utama yang mendukung aktifitas pelaku sesuai tujuan dan sasaran. 

• Pembahasan pada bidang yang relevan dengan judul Motocross 

Training Centre. 

1.4. Metode pembahasan 
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Metode pembahasan yang dilakukan adalah: 

Metode Oeskriptif, yaitu menguraikan data-data yang didapat dari studi 

literatur, internet maupun survey lapangan secara sistematis dalam 

bentuk penggambaran. 

Sedangkan data-data diperoleh melalui: 

DObservasi 

Mengumpulkan data dengan cara pengamatan secara langsung ke 

tempat yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan judul. 

o Studi literatur 

Mengumpulkan dan mempelajari data, standar-standar dan teori

teori terkait sebagai acuan dalam perencanaan dan perancangan, 

misalnya peraturan dan standar-standar. 

DWawancara 

Mengumpulkan informasi dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan 

judul mengenai metode, teknik-teknik, fenomena dan argumentasi 

dari nara sumber. 

o Studi komparasi 

Mengumpulkan data dengan melakukan studi pada bangunan 

sejenis dan hal-hal yang memiliki relevansi yang sesuai dengan 

judul. 
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Data Primer 

Data Sekunder 
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- wawancara 

- data visual ( foto dan 
video) 

- observasi lapangan 

- fenomena 

- studi komparasi 

- studi literature 

- internet 

- data instansi 

- media masa ( majalah, 

koran) 

I Tabel1 : Data primer dan data I 
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Gambar 1 : Alur data primer dan data sekunder 
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1.5. Sistematika pembahasan 
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Gambar 2 : Kerangka alur pikir 

Berisi tentang latar belakang proyek, motivasi pemilihan judul, tujuan 

dan sasaran, manfaat praktis dan akademis, lingkup pembahasan, 

metode pembahasan, metode pengumpulan data, alur pikir, dan 

sistematika pembahasan. 
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