
1.1. Latar belakang pembahasan 

Perkembangan dunia balap otomotif roda dua di Indonesia semakin 

menuju kearah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya 

persaingan industri otomotif yang terus berkembang, dan juga semakin 

banyaknya pembalap-pembalap muda yang memasuki dunia balap dengan 

prestasi ditingkat nasional bahkan sampai ke tingkat internasional. Olah raga 

balap motor merupakan salah satu cabang olah raga otomotif di Indonesia. 

Setiap tim yang mengikuti kejuaraan Road Race berusaha mengikuti setiap 

ajang Road Race yang diadakan pihak promotor untuk mendapatkan poin 

tertinggi. Dengan demikian nama tim tersebut akan terkenal terutama nama 

pembalap yang berhasil mendapatkan poin tertinggi disetiap race nya. 

Secara otomatis menjadi arena pembuktian bagi para modifikator sepeda 

motor untuk unjuk gigi akan mutu dan kualitas dari bengkel itu sendiri. Disini 

terjadi persaingan kemampuan mekanik, driver dan keandalan kendaraan 

yang mereka modifikasi, yang secara tidak langsung mendongkrak gengsi 

brand dari kendaraan yang mereka gunakan yang seterusnya mendongkrak 

penjualan produk brand yang bersangkutan. 

Pegelaran balap Road Race tanah air diadakan oleh banyak event 

organiser yang diikuti oleh banyak tim balap yang ada diseluruh Indonesia 

dengan mengatasnamakan sponsor mereka dan merk sepeda motor yang 

dipakai seperti Yamaha, Suzuki, Honda dan lain- lain. Oleh karena itu dalam 

setahun pegelaran balap Road Race dapat diadakan setiap bulan yang " 



diadakan dipelbagai kota di seluruh Indonesia. Itupun baru diadakan oleh 

satu sponsor saja, belum lagi diadakan oleh sponsor lain dalam 

menyelenggarakan kejuaraan olahraga Road Race, maka gelaran tersebut 

biasa mencapai lebih dari satu dalam tiap bulannya. 

Ada beberapa event gelaran kejuaraan Road Race yang diadakan di 

Indonesia setiap tahunnya, seperti : 

- Suzuki One Make Race 

- Yamaha Cup Race 

- Honda Racing Championship 

- Indoprix Championship 

- Motoprix Championship 

Kejuaraan diatas belum termasuk kejuaraan daerah, dan event 

organizer dari spareparts atau industri otomotif lainnya yang kadang 

menyelenggarakan seri kejuaraan Road Race. 

1.2. Tujuan dan sasaran pembahasan 

Tujuan pembahasan 

Tujuan dari pembahasan dari sirkuit balap motor ini antara lain: 

• Sebagai kajian landasan pemrograman perencanaan dari wadah 

pusat pembinaan bakat olahraga balap motor di Indonesia . 

• Sebagai wahana rekreasi bagi pengunjung yang menikmati balap 

motor maupun pecinta otomotif lainnya. 
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• Meninjau kembali kelayakan dan standarisasi dari sirkuit balap Road 

Race di Indonesia, khususnya fasilitas dari sirkuit Road Race. 

• Mengkaji sirkuit Road Race yang dapat juga digunakan untuk 

kegiatan-kegiatan otomotif selain Road Race 

• Untuk mengembangkan dan mengenalkan industri atau dunia 

otomotif di indonesia pada negara lain. 

Menggali, mengelompokan dan merumuskan permasalahan tentang 

Bangunan Fasilitas pendukung disebuah Sirkuit balap. Selain itu, juga 

mengungkapkan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan 

persyaratan perancangan fisik dari sudut pandang ilmu arsitektur. 

Sasaran Pembahasan 

Sasaran yang dituju dari Pembahasan perencanaan proyek kawasan 

sirkuit balap motor ini antara lain: 

• Masyarakat umum yang memerlukan wahana rekreasi olahraga 

otomotif. 

• Masyarakat umum yang memerlukan pembinaan dalam olah raga 

Road Race. 

• Para pembalap (racer) asia, agar dapat mengasah skill balapnya di 

Indonesia. 

• Pembalap pemula pelajar usia ± 8- 17 tahun, yaitu pembalap yang 

mendapat ijin dari IMI (ikatan Motor Indonesia) dan juga sekolahnya, 

untuk mengikuti kejuaraan Road Race. 

• Pembalap pemula usia ± 15 - 25 tahun, yaitu pembalap pemula yang 

tingkatnya lebih tinggi dari pembalap pemula pelajar sebelum naik ke 

jenjang seeded. 



• Pembalap seeded usia ± 15 - 30 tahun, yaitu pembalap yang sudah 

profesional dalam kejuaraan Road Race, dan sering juara dalam 

kejuaraan yang serupa. 

Pembalap yang hendak menggunakan fasilitas sirkuit merupakan 

pembalap lokal, regional, dan internasional dan ditujukan bagi umur 8tahun, 

sampai dengan 50 tahun. Kelompok pembalap yang akan bertanding 

diijinkan dari berbagai tingkat kecepatan motor, mulai dari 110cc tune-up 

hingga 250cc tune-up. 

1.3. Lingkup pembahas 

Lingkup pembahasan dibatasi pada perancanaan bangunan serta 

fasilitas dari olahrahga balap motor. Pembahasan disesuaikan dengan 

memperhatikan faktor yang mempengaruhi perancangan, baik dari 

standarisasi fasilitas dari FIM, dan juga memperhatikan faktor yang 

mempengaruhi perancangan, baik itu kondisi sarana dan prasarana yang 

mendukung pembahasan, dan juga tata guna lahan dari pemerintah. 

1.4. Metoda pembahasan 

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan perencanaan 

pembangunan sirkuit road race, antara lain: 

Metoda pengumpulan data, meliputi : 

Pengumpulan data primer yang 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. 
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Pengumpulan data sekunder yang didapat dengan cara meminta 

bantuan instansi-instansi terkait, mencari sumber buku yang berkaitan 

dengan proyek dengan melalui internet. 

Metoda analisis, yaitu dengan menganalisa kebutuhan bangunan 

dengan membandingkan dan mengutip literature 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. 

Metoda pemprograman, yaitu dengan cara mensintesis hasi/ 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 secara trial and error merupakan kelanjutan dan puncak dari 

proses-proses sebelumnya yang me/iputi konsep perancangan hingga 

gambar pengembangan rancangan, detail-detail teknik, dan perspektif. 

Tekanan dalam penyajian rancangan Sirkuit Road race ini mengarah ke 

aspek arsitektural dan penataan sirkulasi bagi pengguna sirkuit, baik 

pengunjung/ penonton, official, pengelola bangunan fasi litas sirkuit . 



Kerangka Pemikiran 

SASARAN 

KRITERIA DESAIN 

KRITERIA PERANCANGAN 

ANALISA KRITERIA 

MAKSUD DAN TUJUAN 

IDENTIFIKASI MASALAH 

PERUMUSAN MASALAH 

PENGUMPULAN DATA 

STUDILITERATUR 

LANDASAN TEORI 
DAN 

PEMROGRAMAN 

KERANGKA SURVEY 

DATA FISIK 

WAWANCARA 

DOKUMENTASI 

Gambar 1. 1 : Skema Kerangka pemikiran pembahasan. 
Sumber : dok. Pribadi. 



1.5. Sistematika Pembahasan 

BABI.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 PENDEKAT AN 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. 

BAB IV. PROGRAM ARSITEKTUR 

Konsep program yang merupakan konsep/landasan konseptual 

program yang meliputi aspek citra/performance arsitekturallaspek 

fungsi/aspek teknologi. 

Tujuan perancangan, faktor penentu perancangan, faktor persyaratan 

perancangan, program arsitektur yang meliputi : Program kegiatan (program 
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ruang, program besaran ruang-pola ruang-outdoor/indoor), Program sistem 

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

BAB V. KAJIAN TEORI 

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 I 

pengunjung, pengelola sirkuit, dan juga penyelenggara kejuaraan . 
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