
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian judul 

Pati Trajectory Of Motor Racing  

Lintasan balap adalah di mana dua lintasan lurus dengan jarak seperempat 

mil atau 402 meter. Peserta start bersebelahan di belakang garis start yang sama 

dengan tanda start berupa lampu. Saat lampu start warna hijau menyala, dua 

pembalap memacu motornya melewati dua lintasan lurus. Waktu tempuhnya 

dicatat dan dihitung, pembalap dengan catatan waktu paling singkat melewati 

garis finish adalah pemenangnya (Sumber : https://www.imi.co.id). 

Motor Racing atau balap motor adalah adu kecepatan kendaraan bermotor 

yang dinaiki oleh joki (pemakai motor). Dalam pembahasan laporan ini adalah 

balap motor atau sering disebut Drag Bike yang artinya adu kecepatan dalam 

trek lurus dan di ambil waktu tercepat sampai garis finish (sumber 

:https://www.imi.co.id). 

Pati adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Ibukotanya 

adalah Pati. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten 

Rembang di timur, Kabupaten Blora dan Kabupaten. Grobogan di selatan, 

serta Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di barat. Kabupaten ini terkenal 

dengan semboyan Pati Bumi Mina Tani (sumber : https://id.wikipedia.org). 

 

1.2 Latarbelakang 

Pada saat ini, otomotif sangat berkembang dengan pesat baik dalam lingkup 

modifikasi maupun balap. Banyak kalangan di seluruh daerah di Indonesia yang 

menyukai otomotif, tidak hanya anak-anak muda namun juga orangtua. Aktifitas 

balap liar yang meresahkan masyarakat karena hobi dari para pelaku balap tidak 

terfasilitasi dengan baik oleh pemerintah daerah maupun provinsi. Dengan tidak 

adanya fasilitas berupa lintasan, para pembalap menggunakan jalan umum di 

tiap-tiap daerahnya untuk beradu kecepatan, yang membahayakan keselamatan 

bagi pembalap dan pengguna jalan umum lainnya.  

Balap motor (Drag Bike) merupakan kompetisi dimana dua kendaraan 

bermotor bersaing untuk lebih dahulu melewati garis finish dari awal berdiri di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pati,_Pati
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titik start dan dalam lintasan lurus. Ada dua jenis drag berdasarkan panjang 

lintasan , yaitu 201 meter untuk Nasional dan 402 meter untuk internasional.  

Olahraga otomotif khususnya drag bike di Indonesia menunjukkan 

peningkatan yang baik, hal ini dapat di lihat dari banyaknya event-event drag 

bike yang setiap tahun di adakan dari tingkat lokal, daerah, dan internasional, 

akan tetapi di balik semua itu tidak memiliki lintasan yang khusus. Dapat di lihat 

dari event-event yang di selenggarakan di lintasan jalan umum dari setiap daerah 

dengan system sewa kepada yang bersangkutan. 

Lokasi yang di tentukan berada di Kota Pati, yang saat ini belum tersedia 

lintasan yang khusus untuk pecinta balap motor. Dunia otomotif di Kota Pati 

sangatlah berkembang pesat, dengan adanya event balap motor yang sering di 

selenggarakan di Kota Pati, yang menunjukkan dunia balap motor sangat 

digemari para pemuda pecinta otomotif. Selain event balap motor atau sering 

disebut Drag Bike, dapat kita jumpai para remaja pecinta balap motor di hari 

jumat sore dan malam minggu di jalan raya lingkar pati saling berkumpul dan 

beradu kecepatan memakai motornya sendiri di jalan raya. Namun tidak 

seimbang dengan kegiatan balap, yang ahirnya menggunakan jalan umum untuk 

menyalurkan hobi. 

Oleh sebab itu, pembangunan lintasan diharapkan dapat membantu para 

pembalap muda belajar dan berlatih skill maupun attitude yang baik. Diharapkan 

juga dapat memberikan masa depan yang baik bagi para pembalap, baik di 

tingkat Nasional maupun Internasional. Karena saat ini Indonesia belum mampu 

bersaing seimbang dengan pembalap-pembalap negara lain di tingkat 

Internasional. 
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1.3 Permasalahan 

Bagaimana menciptakan lintasan balap motor beserta fasilitas penunjangnya 

yang mampu memfasilitasi para pecinta motor balap supaya aman dan nyaman, 

dengan pendekatan arsitektur kontemporer. 

 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Dari permasalan di atas dapat di simpulkan bahwa tujuannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Menciptakan lintasan pemacu motor balap bagi pecinta motor balap. 

2. Menjadikan lingkungan aman dan nyaman. 

1.4.2 Sasaran 

Menjadikan kawasan lintasan sebagai area bisnis dan edukasi yang berguna 

bagi perkembangan daerah dan membantu perkembangan  kemampuan 

pembalap di Indonesia. 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan dititik beratkan pada kawasan lintasan yang berada di Indonesia 

dan lahan yang digunakan berada di Kabupaten Pati yang dilakukan berdasarkan 

analisa data yang bersumber dari survey dan literature.  

 

1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Data Primer 

Data primer didapat dari studi literature sebagai sumber pustaka yang 

dijadikan acuan dalam menetapkan standar dan dasar sebagai pedoman. 

1.6.2 Data Skunder 

Data sekunder diperoleh dari hasil survey lapangan yang telah dianalisa 

kemudian digunakan sebagai pertimbangan dalam mendesain berdasarkan 

standart yang ada. 
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1.7 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan laporan dibagi dalam sub bab pembahasan berikut ini. 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang gambaran umum dan fenomena mengenai topik yang di angkat. 

Materi dalam bab ini berisi tentang : pendahuluan, latarbelakang, rumusan 

masalah, dan sasaran. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Uraian mengenai teori yang berkaitan dengan lintasan yang digunakan untuk 

melakukan perencanaan dan perancangan. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN DAN 

GAGASAN PERANCANGAN 

Berisi uraian data hasil survey yang berisi mengenai aspek fisik, aspek aktifitas, 

aspek pengelolaan.  

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN   

Menjelaskan tentang ide, gagasan serta pendekatan konsep perencanaan dan 

perancangan lintasan secara fungsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


