
BABI.PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang proyek 

• Pad a masa sekarang jenis olah raga otomotif khususnya balap road race telah 

memasyarakat dan cukup digemari di kalangan remaja, Otomotif bukan lagi 

sebagai hoby melainkan sudah menjadi gaya hidup khususnya dikalangan 

remaja. 

• Balap motor merupakan salah satu cabang olahraga sport yang memiliki resiko 

tinggi, sehingga memerlukan kemampuan dan pengetahuan yang tinggi dari para 

pembalap. Kemampuan mengenai cara membalap dan pengetahuan mesin 

menjadi salah satu faktor yang mutlak di kuasai oleh para pembalap, sehingga 

perlu diadakannya pelatihan khusus yang mengajarkan hal tersebut. 

• Tidak tersedianya tempat pelatihan yang memadai, untuk mereka membutuhkan 

pendidikan balap motor dengan kebut-kebutan dijalan yang dapat 

membahayakan diri mereka dan pengguna jalan lainnya. 

• Kebutuhan akan sebuah tempat pusat pendidikan dan pelatihan motor balap 

khususnya road race yang menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang 

kegiatan olah raga otomotif road race in i. 

1.2. Tujuan dan sasaran pembahasan 

Tujuan dari pembangunan Pusat Pelatihan Balap Motor (road race) ini adalah: 

• Sebagai wadah pusat pembinaan bakat olahraga balap motor yang sangat 

digemari oleh semua kalangan. 
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1.3. 

o Mengurangi meningkatnya balap liar di Kota Semarang. 

• Menghasilkan bibit-bibit muda yang berpotensi di ajang balap motor khususnya 

pada kelas road race. 

• Menciptakan lapangan kerja baru. 

• Menciptakan alternatif jalur pendidikan ekstra. 

Sasaran dari pembangunan Pusat Pelatihan Balap Motor (road race) ini adalah: 

• Pembalap muda yang memiliki potensi, antar lain: 

a. Pembalap pemula usia ± 15 - 17 tahun 

b. Pembalap dewasa usia ± 17 - 25 tahun 

Pemilihan usia minimal 12 tahun karena pada usia tersebut telah dapat 

menggunakan logika dan dapat mengendalikan emosi. Namun pada usia ini 

perlu mendapat perhatian khusus, karena belum memiliki SIM (Surat Izin 

Mengemudi) . 

Lingkup pembahasan 

• Pembahasan dibatasi pada bangunan pusat pelatihan balap motor (road race), 

dan open space sekitar bangunan yang merupakan fasilitas untuk kegiatan 

praktek lapangan, dengan penekanan desain berupa arsitektur high tech. 

• Pembahasan pad a bidang arsitektur, dengan penekanan pada faktor 

kenyamanan fasilitas indoor dan outdoor bangunan dengan penataan secara 

harmonis sehingga menjadi daya tarik bagi pengguna bangunan, terutama 

fasilitas utama yang mendukung aktifitas pelaku sesuai tujuan dan sasaran. 
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• Pembahasan masalah pada sirkulasi fasilitas indoor yang saling burhubungan 

dan memberikan kanyamanan. 

• Pembahasan pada bidang yang relevan dengan judul Pusat Pelatihan Balap 

Motor (road race). 

1.4. Metode pembahasan 

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan perencanaan pembangunan 

pusat pelatihan balap motor (road race), antara lain: 

Metoda pengumpulan data, meliputi : 

• Pengumpulan data primer : 

Didapatkan melalui meninjau secara langsung proyek sejenis yang patut menjadi 

acuan dalam perencanaan, kegiatan yang dilakukan antara lain memfoto, 

mengukur, mengamati, wawancara dan lain-lain. 

• Pengumpulan data sekunder : 

Didapat dengan cara meminta bantuan instansi-instansi terkait, mencari sumber 

buku yang berkaitan dengan proyek dengan melalui internet. 

• Metoda analisis : 

Dengan menganalisa kebutuhan bangunan dengan membandingkan dan 

mengutip literatur yang sudah ada dan mengadopsinya ke dalam laporan. Selain 

itu dari standar-standar kebutuhan ruang yang sudah ada juga dapat diukur dan 

diasumsikan sesuai dengan kebutuhan proyek. 
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• Metoda pemprograman : 

Dengan cara mensintesis hasil dari studi yang telah dilakukan dan 

menganalisanya dalam bentuk kesimpulan dan saran hal-hal apa saja yang 

dapat diterapkan dalam tahap perancangan. 

• Metoda perancangan Arsitektur : 

Proses perancangan yang berkembang merupakan kelanjutan dan puncak dari 

proses-proses sebelumnya yang meliputi konsep perancangan hingga gam bar 

pengembangan rancangan, detail-detail teknik, dan perspektif. Tekanan dalam 

penyajian rancangan Pusat Pelatihan 8alap Motor (road race) ini mengarah ke 

aspek arsitektural dan penataan sirkulasi bagi pengguna bangunan, baik 

pengunjung/ penonton, official, pengelola bangunan fasilitas. 
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Kerangka alur pikir 

SASARAN 

MAKSUD DAN TUJUAN 

KRITERIA DESAIN 
IDENTIFIKASI MASALAH 

KRITERIA PERANCANGAN PERUMUSAN MASALAH 

ANALISA KRITERIA PENGUMPULAN DATA 

STUDILITERATUR 

~------------------------~ LANDASANTEORI 
DAN 

PEMROGRAMAN 

Diagram 1.1 : Skema Kerangka pemikiran pembahasan. 
Sumber : dok. Pribadi. 

KERANGKA SURVEY 

DATAFISIK 

WAWANCARA 

DOKUMENTASI 
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1.5. Sistematika pembahasan 

n BAB I. PENDAHULUAN 

Berisikan Latar Belakang Proyek, Tujuan dan Sasaran Pembahasan, 

Lingkup Pembahasan, Metoda Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II. TINJAUAN PROYEK 

Tinjauan Umum meliputi Gambaran Umum, Latar Belakang, 

Perkembangan, Trend dan Sasaran Yang Akan Dicapai. Tinjauan Khusus 

meliputi Terminologi, Kegiatan, Spesifikasi dan Persyaratan Desain, Deskripsi 

Konteks Kota, Urgensi dan Relevansi Proyek, Studi Banding, dan Permasalahan 

Desain. Rangkuman meliputi Kesimpulan, Batasan dan Anggapan. 

BAB III. ANALISA PENDEKA TAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Analisa pendekatan program arsitektur meliputi studi aktivitas, studi 

fasilitas, studi ruang khusus, studi luas bangunan dan lahan, studi citra 

arsitektural. 

Analisa pendekatan sistem bangunan meliputi : studi sistem struktur dan 

enclosure, studi sistem utilitas, studi pemanfaatan teknologi. 

Analisa konteks lingkungan meliputi : analisa pemilihan lokasi dan analisa 

pemilihan tapak. 
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BAB IV. PROGRAM ARSITEKTUR 

Konsep program yang merupakan konsep/landasan konseptual program 

yang meliputi aspek Citra/performance arsitektural/aspek fungsi/aspek teknologi. 

Tujuan perancangan, faktor penentu perancangan, faktor persyaratan 

perancangan, program arsitektur yang meliputi : Program kegiatan (program 

ruang, program besaran ruang-pola ruang-oufdoorlindoor) , Program sistem 

struktur, Program sistem utilitas, serta Program lokasi dan tapak. 

BAB V. KAJiAN iEORi 

Kajian Teori Penekanan Desain yaitu Ekspresi bentuk Arsitektur modern, 

yaitu pengolahan fasade pada bangunan fasilitas dan juga pengolahan lansekap 

sirkuit, yaitu memisahkan jalur pejalan kaki dan kendaraan, serta kegiatan 

pengguna seperti pembalap, penonton / pengunjung, pengelola sirkuit, dan juga 

penyelenggara kejuaraan. 
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