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BAB IV 
 

 
 

ANALISA MASALAH 
 
4.1.  Analisa Masalah 

 
4.1.1  Masalah Fungsi Bangunan dengan Pengguna 

 
1. Keselamatan dan kenyamanan pengguna 

 
Aspek paling penting dalam perancangan suatu sirkuit adalah keamanan yang 

tinggi guna menciptakan rasa aman, dalam hal ini keamanan baik untuk pembalap, 

pengunjung, atau untuk kru yang bertugas di dalamnya. Karena suatu komplek sirkuit 

harus memenuhi berbagai aturan dan standar yang  telah ditentukan oleh pihak 

penyelenggara yakni DORNA dan FIM yang berlaku dengan Standar Internasional. 

Oleh karena itu, aspek keamanan yang optimal menjadi tolak ukur baik atau 

buruknya suatu fasilitas olahraga tersebut. 

Yang pertama bagi pengunjung yang berada di tribun atau venue yang telah 

disediakan, baik di kelas standar / grandstand, kelas VIP, atau VVIP harus terjamin 

keamanan dan kenyamanannya. Dalam hal ini area tribun bagi penonton di tribun 

standar dan VIP harus memiliki jarak yang telah ditentukan dan aman dari area 

lintasan balap. Kemudian pada tribun standar yang terletak di area tikungan memiliki 

jarak yang lebih jauh dari sirkuit karena pada area tikungan diberi ruang / area run – 

off yang bertujuan agar ketika terjadi kecelakaan, kendaraan atau komponen dari 

kendaraan tersebut tidak mengenai penonton dan setelah area run – off diberi 

pembatas berupa pagar dengan standar tertentu. Kemudian secara arsitektural, 

kenyamanan pada area tribun juga perlu diperhatikan, mengingat tribun yang 

digunakan menggunakan bentang lebar maka area peneduh yang diperlukan juga 

harus dapat mencakup di sekeliling bangunan. 

Selanjutnya bagi para pembalap yang mengikuti ajang perlombaan, area 

lintasan merupakan aspek paling penting dalam ajang balap. Dalam segi keamanan
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area sirkuit harus memenuhi standar berupa lebar trek yang telah ditentukan, area 

run – off yang menggunakan material yang telah ditentukan, serta pada setiap 

tikungan yang dirancang harus memiliki prosentase kemiringan yang telah ditetapkan 

oleh pihak penyelenggara, agar ketika perlombaan dimulai para pembalap yang 

melewati area tikungan memiliki kenyamanan yang lebih baik. Kemudian dengan 

kondisi Indonesia yang berada di iklim tropis yang memiliki 2 musim, yakni musim 

hujan dan kemarau mengharuskan sirkuit tersebut baik dlama hal drainase air 

apabila hujan tiba, karena drainase pada sirkuit juga merupakan aspek penting dalma 

keselamatan penggunanya, dengan drainase air yang mampu mengalir dengan baik 

maka lintasan tidak tergenang air dan traksi roda kendaraan akan lebih mengikat ke 

permukaan aspal, kemudian aspal yang digunakan harus mampu menyerap air 

dengan baik. 

Selanjutnya kenyamanan kru balap pada area paddock juga perlu diperhatikan, 

mengingat satu tim balap membutuhkan area paddock dengan luasan yang telah 

ditetapkan sehingga dalam penggunaan ruang tersebut tidak terasa sempit, dan 

apabila di tiap tim ingin menggunakan lebih dari 1 paddock maka dalam pembagian 

ruang paddock tidak diperkenankan menggunakan pembatas ruang yang bersifat 

permanen namun harus fleksibel. 

2. Sirkulasi bangunan 
 

Bangunan pada area sirkuit memiliki beberapa massa yang memiliki sifat ruang 

yang berbeda – beda pula. Alur sirkulasi pengunjung ketika masuk ke dalam komplek 

sirkuit tentu berbeda dengan alur untuk kru balap, panitia, pengelola ataupun petugas 

yang lain. Dengan banyaknya pengguna dalam komplek tersebut maka pembagian 

atau penataan hubungan di tiap ruang pada komplek perlu memperhatikan aspek di 

sifat ruang satu sama lain. Pembagian zona dan sirkulasi dipertegas dengan pemisah 

dan penunjuk. Karena antara satu massa dengan massa yang lain tidak ada koridor 

atau selasar untuk menghubungkan, sebab pengguna atau pengunjung yang datang 

sangat banyak.
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Sirkulasi pengunjung sebisa mungkin diarahkan mulai dari area parkir menuju 

ke tribun sesuai dengan zona masing – masing, sehingga sirkulasi di tiap zona tribun 

tidak bertabrakan satu sama lain. 

4.1.2  Masalah Fungsi Bangunan dengan Tapak 
 

1. Struktur bangunan, teknologi bangunan, beserta material 
 

Bangunan di komplek sirkuit berupa massa dengan struktur bangunan 

konvensional pada umumnya, yakni di bagian paddock biasanya menggunakan 

struktur beton bertulang atau penggunaan baja konvensional dan untuk tribun 

penonton menggunakan struktur bentang lebar. Penekanan pada permasalahan ini 

adalah bangunan untuk area tribun, baik tribun standar maupun VIP yang secara 

arsitektural harus  memiliki  ciri  khas,  dan mampu  menjadi daya  tarik atau  ikon 

bangunan. 

Bangunan dengan struktur bentang lebar tentu harus memiliki struktur pondasi 

yang baik, apalagi pada daerah yang memiliki sifat tanah yang cukup keras sehingga 

dengan beban bangunan yang cukup besar diharap struktur bagian bawah bangunan 

lebih diperhatikan dalam pemilihan jenis pondasi, material dan cara pembangunan 

yang dilakukan. Mengingat bangunan yang menjadi fasilitas olahraga tentu harus 

memiliki ketahanan untuk jangka waktu yang lama dengan perawatan yang mudah 

dan berkala. 

Oleh karena itu, penggunaan material terkini menjadi salah satu aspek penting 

dalam membangun komplek tersebut. Teknologi dalam hal ini berperan cukup 

dominan dimana hampir seluruh aspek dalam kegiatan perlombaan menggunakan 

teknologi sehingga untuk mengikuti perkembangan tersebut perlu bangunan dengan 

pengaplikasian teknologi yang terbaru. 

2. Area lansekap 
 

Sirkuit yang berada di BSB Semarang nantinya akan lebih dominan pada area 

luar  oleh  karena  ruang  terbuka  sangat  penting  untuk  diolah  agar  tapak  yang
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digunakan tidak ada yang terbuang sia – sia. Seperti halnya ruang terbuka hijau, 

tentu akan membuat Kawasan sirkuit menjadi lebih baik, terlebih pada area tapak 

saat ini sangat banyak ditumbuhi vegetasi yang bermacam – macam sehingga 

penataan ruang terbuka hijau akan sangat baik, dan menciptakan kenyamanan bagi 

penggunanya baik pengunjung, kru balap, panitia, ataupun petugas yang lain. 

4.1.3  Masalah Fungsi Bangunan dengan Lingkungan di Luar Tapak 
 

1. Kebisingan 
 

Kawasan pada tapak terpilih merupakan area untuk olahraga, namun untuk 

sekeliling tapak lebih dominan area pemukiman. Pada sisi timur dan selatan terdapat 

beberapa perumahan dengan kapasitas penduduk cukup banyak sehingga nantinya 

ketika tapak tersebut dibangun fasilitas sirkuit dan digunakan untuk ajang balap maka 

timbul polusi suara atau kebisingan dari ajang tersebut, dikarenakan balap motor 

tersebut menggunakan kapasitas mesin yang cukup besar sehingga suara yang 

timbul akan lebih tinggi, oleh karena itu perlu penataan ruang atau zonasi yang 

nantinya kebisingan yang berasal dari trek tersebut dapat diminimalisir dengan cara 

peletakan area sirkuit yang sedikit menjauh dari Kawasan perumahan, dan untuk 

area di dekat perumahan diletakkan zonasi untuk ruang parkir atau ruang publik 

lainnya yang besifat lebih tenang. 

2. Pemilihan lokasi di BSB Semarang 
 

Semarang merupakan kota dengan basis ekonomi yang cukup besar dan 

dalam segi otomotif baik roda 2 atau roda 4 semakin meningkat di tiap tahunnya, 

terlebih Kota Semarang juga rutin mengadakan acara otomotif yang mendorong 

pertumbuhan minat bagi masyarakat, khususnya untuk bidang otomotif. Pemilihan 

tapak yang berada di Kawasan Semarang tentu berdampak pada berbagai bidang 

didalamnya, baik di sektor otomotif itu sendiri, sektor pariwisita dan memperkenalkan 

Indonesia di ranah Internasional. Selanjutnya, pertimbangan lain yakni pemilihan 

tapak  yang berada di  Kawasan BSB Semarang  dikarenakan  pembangunannya
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direncanakan menjadi Kawasan kota satelit (suburb) sehingga diperlukan 

pembangunan yang merata agar kondisi lingkungan disana semakin ramai dan tidak 

tertinggal dari daerah yang lain. Kemudian untuk peruntukan lahannya sendiri sudah 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011 – 2031 

yakni area olahraga. 

4.2.  Masalah – Masalah yang Muncul 
 

Dengan analisa masalah tersebut, dapat diuraikan bahwa masalah – masalah desain 

dari Sirkuit dan Pusat Pelatihan Balap Motor Kota Semarang sebagai berikut : 

4.2.1  Standar – standar bangunan sirkuit beserta fasilitas lainnya 
 

Aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna tentu didasari oleh berbagai aturan 

atau standar yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara guna menciptakan 

kenyamanan untuk berbagai pihak, sehingga bila peraturan yang ada sudah diterapkan 

dalam perancangan sirkuit maka permasalahan tersebut dapat diminimalisir. 

4.2.2  Struktur dan teknologi bangunan 
 

Penggunaan struktur bangunan dengan mengusung konsep high – tech, baik dalam 

segi perancangan, bahan material yang digunakan di dalamnya, ataupun penggunaan 

alat yang terbaru sehingga mempermudah dalam pengerjaan, disamping itu 

perancangan disesuaikan dengan keadaan tapak yang sebisa mungkin tidak merusak 

lingkungan sekitar atau mencemari. Secara garis besar, bangunan sirkuit mengusung 

konsep high – tech dan diharap mampu menjadi bangunan yang ikonik sehingga 

menjadikan ciri khas tersendiri. 

4.2.3  Kenyamanan spasial pengguna 
 

Tatanan ruang untuk sirkuit dengan kenyamanan spasial menjadi aspek paling penting, 

karena dalam spasial mengatur peletakan dan penataan di tiap ruang atau massa dari 

bangunan tersebut dilihat dari zonasi ruang, sifat – sifat ruang atau pengelompokan 

ruang. Diharapkan dengan memperhatikan kenyamanan spasial, sirkulasi yang ada di 

Kawasan Sirkuit menjadi lebih nyaman untuk pengguna.



67  

4.3.  Pernyataan Masalah 
 

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? 

3. Bagaimana cara menerapkan kenyamanan spasial dalam perancangan sirkuit untuk 

mendukung aktivitas – aktivitas terkait spasial?


