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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Proyek 
 

Perkembangan otomotif di Indonesia sampai saat ini mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat baik di bidang kendaraan roda dua dan roda 

empat. Hal ini dapat dilihat dari angka penjualan kendaraan yang meningkat 

tiap tahunnya. Oleh karena itu Indonesia menjadi sasaran area pasar 

otomotif terbesar di Asia Tenggara. Hal tersebut menjadi suatu dampak yang 

mengarah ke bidang otomotif atau modifikasi dimana semakin 

berkembangnya suatu kegiatan otomotif, komunitas atau klub, dan 

meningkatnya kegiatan pameran otomotif di berbagai kalangan. Tentu saja 

saat ini prestasi di bidang balap untuk pembalap dalam negeri terus 

meningkat. 

Namun dengan kemajuan dan perkembangan dunia otomotif ini tidak 

diimbangi dengan suatu fasilitas pendukung untuk dunia otomotif di 

Indonesia, dalam hal ini tersedianya suatu sarana yang menjadi suatu wadah 

untuk menyelenggarakan suatu ajang balap atau area  berlatih para atlit 

balap motor, ataupun untuk para pelaku yang tidak dapat menyalurkan hobi 

mereka, dan akhirnya melakukan kegiatan tersebut di jalan raya yang sangat 

berbahaya dan dapat merugikan berbagai pihak. 

Indonesia saat ini masih memiliki satu sirkuit yakni Sirkuit Sentul di 

Bogor, Jawa Barat yang saat ini dinilai masing kurang dari persyaratan 

Standar Internasional, sehingga untuk sirkuit tersebut perlu dikaji dan 

dikembangkan lebih baik lagi. Perencanaan pembangunan sirkuit dengan
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standar Internasional yakni di Sentul, Jakabaring, dan baru – baru ini Lombok 

menjadi salah satu pilihan lokasi untuk pembangunan sirkuit motogp. 

Pembangunan dengan standar Internasional telah dipersiapkan agar 

Indonesia nantinya dapat menyelenggarakan event balap dengan level 

tertinggi yakni motogp maupun formula 1. Perlu diketahui bahwa  sirkuit 

motogp dengan sirkuit formula 1 memiliki beberapa perbedaan yakni di 

bagian lebar lintasan balap dan batas tepi lintasan balap. 

Di Semarang hanya memiliki satu sirkuit dengan model sirkuit atau trek 

yakni semi permanen yang berada di Kawasan PRPP Semarang yaitu Sirkuit 

Tawangmas. Namun dalam standar Internasional yang diusung oleh FIM dan 

IMI, sirkuit tersebut masih jauh dari syarat minimal untuk event balap 

Nasional maupun Internasional. Tentu hal ini nantinya memiliki dampak yang 

kurang positif karena dunia otomotif di bidang roda 2 saat ini berkembang 

sangat pesat. 

Oleh karena itu, pembangunan sirkuit motogp dengan Standar 

Internasional dan menggabungkan dengan Arsitektur High Tech serta pusat 

pelatihan balap motor diharap bisa menjadi sarana untuk para pembalap 

muda yang memiliki potensi dapat berkembang lebih baik, karena Indonesia 

saat  ini untuk bidang otomotif  dan balap baik di  Tingkat  Nasional dan 

Internasional masih belum mampu berkompetisi dengan pembalap lain yang 

ada di tingkatan Internasional. 

 

1.2   Masalah Desain 
 

1. Bagaimana mewujudkan desain rancangan sirkuit dan pusat pelatihan 

balap motor yang sesuai dengan Standar Internasional? 

2. Bagaimana cara menerapkan pendekatan Arsitektur High Tech dalam 

perancangan sirkuit dan pusat pelatihan balap motor di Semarang?
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3. Bagaimana cara menerapkan kenyamanan spasial dalam perancangan 

sirkuit untuk mendukung aktivitas – aktivitas terkait spasial? 

 

1.3   Tujuan dan Manfaat Pembahasan 
 

1.3.1   Tujuan Pembahasan 
 

a. Merancang  suatu  sirkuit  dengan  memperhatikan  Standar 

Internasional dan dapat menjadi fasilitas di bidang olahraga yang 

memiliki nilai jual tinggi / profit. 

b.  Memberikan wadah bagai para pecinta otomotif untuk melakukan 

kegiatan balap atau pagelaran event dan diharap dapat 

meningkatkan potensi di bidang tersebut. 

c. Mewujudkan  suatu  kawasan  baru  yang  terencana  dan 

memperhatikan di segala aspek. 

1.3.2   Manfaat Pembahasan 
 

a.  Memberikan wadah bagi para pecinta otomotif dan para atlet balap 

untuk lebih kompetitif, terarah dalam dunia balap motor di Indonesia 

maupun di tingkat Internasional. 

b.  Sektor ekonomi dapat meningkat karena lebih banyak turis yang 

datang di tiap tahunnya, meningkatkan kerjasama yang berkaitan 

dengan dunia otomotif. 

c.   Merancang suatu sirkuit yang aman, dengan standar – standar 

yang telah ditetapkan dan lengkap untuk dikunjungi.
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1.4   Sistematika Pembahasan 
 

1.4.1  BAB I Pendahuluan 
 

Berupa bab pengantar yang terdiri dari latar belakang, isu / 

perumusan masalah, pernyataan masalah desain, tinjauan pustaka, 

tujuan dan manfaat. 

1.4.2  BAB II Gambaran Umum Sirkuit dan Pusat Pelatihan Balap Motor 
 

Kota Semarang 
 

Berupa bab yang membahas tentang fungsi bangunan, studi proyek 

sejenis, dan lokasi tapak yang direncanakan, gambaran lingkungan 

sosial dan budaya pada area tapak. 

1.4.3  BAB III Pemrograman Arsitektur 
 

Berupa bab yang membahas tentang analisa kebutuhan dan 

persyaratan ruang, dan analisa struktur ruang. 

1.4.4  BAB IV Analisa Masalah 
 

Berupa bab yang membahas tentang kajian komprehensif dan 

pernyataan masalah yang terdapat pada kasus proyek. 

1.4.5  BAB V Landasan Teori 
 

Berupa bab yang membahas tentang berbagai teori yang digunakan 

dalam pemecahan masalah desain yang terdapat pada kompleks 

sirkuit. 

1.4.6  BAB VI Pendekatan Perancangan 
 

Berupa bab yang membahas tentang pendekatan yang digunakan 

terhadap kompleks sirkuit sebagai cara untuk memecahkan 

masalah.
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1.4.7  BAB VII Landasan Perancangan 
 

Berupa bab yang membahas tentang penetapan konsep sebagai 

acuan untuk merancang komplek sirkuit. 

1.4.8  Daftar Pustaka 
 

Berisikan tentang sumber – sumber data yang berkaitan dengan 

proyek kompleks sirkuit yang digunakan sebagai pemecahan 

masalah dan tema desain.


