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SOLO INTERNATIONAL CIRCUIT 

Abstrak 

Kota Solo dinobatkan sebagai kota otomotif, memiliki beragam klub motor dan klub mobil yang berada 

di naungan IKOSA (Ikatan Klub Otomotif Surakarta). Mulai motor tua hingga motor terbaru membaur 

menjadi satu dalam wadah IKOSA. Wali Kota Solo, Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo 

mengungkapkan bahwa Solo sudah dinobatkan menjadi Kota Otomotif pada tahun 2018 lalu. Penobatan 

Solo Kota Otomotif berlangsung di stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (10/3/2018), yang dihadiri oleh 

berbagai komunitas motor sampai mobil (Gridoto.com, 27 oktober 2019). Deklarasi Solo sebagai kota 

otomotif tidak lepas dari sejarah orang yang pertama memiliki mobil di Indonesia adalah berasal dari 

Solo, yakni Raja Keraton Surakarta, Sinuhun Paku Buwono X yang menjadi pemilik pertama mobil di 

Indonesia merek Mercedes Benz. Selain itu, pembalap F1 pertama dari Indonesia juga berasal dari Solo,  

yakni Rio Haryanto. Untuk memnuhi kebutuhan pagelaran event dan perlombaan otomotif dibutuhkan 

sirkuit dengan standar Internasional sesuai pedoman FIM (Federation Internationale de Motorcyclisme) 

dan FIA (Federation Internationale de I’Automobile) sebagai induk organisasi otomotif dunia. Selain 

menghidupkan sektor otomotif dengan sirkuit internasional juga dapat menjadi tujuan wisata dan 

promosi budaya lokal. 

Kata Kunci: Solo, International, Circuit 

Abstract 

The city of Solo has been named as an automotive city, has a variety of motorcycle clubs and car clubs 

under the auspices of IKOSA (Surakarta Automotive Club Association). Starting from old motorcycles 

to the latest motorcycles, blend into one in the IKOSA container. The Mayor of Solo, Fransiskus 

Xaverius Hadi Rudyatmo revealed that Solo had been crowned the Automotive City in 2018. The 

coronation of Solo City of Automotive took place at the Manahan stadium, Surakarta, Saturday 

(10/3/2018), which was attended by various communities from motorcycles to cars (Gridoto.com, 27 

October 2019). The declaration of Solo as an automotive city cannot be separated from the history of 

the first person to own a car in Indonesia, who came from Solo, namely the King of the Surakarta Palace, 

Sinuhun Paku Buwono X who became the first car owner in Indonesia with the Mercedes Benz brand. 

In addition, the first F1 driver from Indonesia also came from Solo, namely Rio Haryanto. To meet the 

needs of automotive events and competitions, circuits with international standards are needed according 

to the guidelines of the FIM (Federation Internationale de Motorcyclisme) and FIA (Federation 

Internationale de I'Automobile) as the parent of the world automotive organization. In addition to 

reviving the automotive sector with an international circuit, it can also be a tourist destination and 

promotion of local culture. 

Keywords: Solo, International, Circuit 

https://www.gridoto.com/tag/kota-otomotif
https://www.gridoto.com/tag/ikosa
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan otomotif di Kota Solo mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini tampak ketika 

Kota Solo dinobatkan sebagai kota otomotif, memiliki beragam klub motor dan klub mobil yang 

berada di naungan IKOSA (Ikatan Klub Otomotif Surakarta). Mulai motor tua hingga motor terbaru 

membaur menjadi satu dalam wadah IKOSA. Wali Kota Solo, Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo 

mengungkapkan bahwa Solo sudah dinobatkan menjadi Kota Otomotif pada tahun 2018 lalu. 

Penobatan Solo Kota Otomotif berlangsung di stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (10/3/2018), yang 

dihadiri oleh berbagai komunitas motor sampai mobil (Gridoto.com, 27 oktober 2019). Deklarasi Solo 

sebagai kota otomotif tidak lepas dari sejarah orang yang pertama memiliki mobil di Indonesia adalah 

berasal dari Solo, yakni Raja Keraton Surakarta, Sinuhun Paku Buwono X yang menjadi pemilik 

pertama mobil di Indonesia merek Mercedes Benz. Selain itu, pembalap F1 pertama dari Indonesia 

juga berasal dari Solo,  yakni Rio Haryanto.  

Dengan penobatan Kota Solo sebagai kota otomotif maka diperlukan sebuah wadah yang dapat 

menampung kegiatan otomotif baik berupa kompetisi balap, kompetisi modifikasi, pameran otomotif, 

maupun tempat berlatih atlit balap. Dari berbagai kebutuhan tersebut bangunan sirkuit on-road bertaraf 

internasional dirasa perlu melihat Kota Solo memiliki atlit berprestasi di kancah internasional. Minat 

masyarakat yang tinggi terhadap otomotif juga menjadi pertimbangan dilihat dari banyaknya 

penggemar motogp sehingga ditayangkan live di TV. Selain sebagai wadah kegiatan otomotif, melalui 

sirkuit internasional ini juga dapat mengenalkan budaya dan meningkatkan pendapatan daerah.  

Solo International Circuit ini ditargetkan memenuhi standar Federation Internationale de 

Motorcyclisme (FIM) sehingga dapat menggelar balap Motogp sebagai kasta tertinggi balap motor 

Internasional. Sirkuit juga dapat digunakan untuk mobil, namun untuk menggelar balap mobil formula 

perlu penyesuaian pada sistem keamanan lintasannya. Tidak hanya balap internasional, sirkuit ini juga 

akan digunakan untuk balap nasional untuk memaksimalkan fungsinya. Karena balap nasional 

memiliki kalender tetap sehingga intensitas pemakaian sirkuit lebih terjaga. Fungsi lain seperti 

showroom, pameran, atau latihan balap menjadi fungsi keseharian sirkuit ini sehingga tidak hanya 

menunggu event balap yang jaraknya berbulan-bulan.   

Dengan gagasan Solo International Circuit ini maka para pecinta otomotif di Indonesia dapat 

menyaksikan secara langsung balapan-balapan kelas dunia tanpa harus bepergian keluar negeri 

ataupun hanya melihat balapan tersebut di TV. Hal ini dapat dilihat dari 166 komunitas yang 

mendukung peresmian kota Solo sebagai kota otomotif. Selain itu di Surakarta telah banyak hotel-

hotel yang bertaraf Internasional, sehingga nantinya hotel-hotel tersebut dapat menampung wisatawan 

baik dari mancanegara maupun domestik yang datang untuk menyaksikan balapan yang diadakan.    

https://www.gridoto.com/tag/kota-otomotif
https://www.gridoto.com/tag/ikosa
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dari latar belakang yang sudah dibahas di atas adalah ”Bagaimana 

mendesain sebuah sirkuit yang bertaraf Internasional yang dapat digunakan untuk balapan motor 

maupun mobil serta bertempat di kota Surakarta dan memiliki berbagai fasilitas dan keamanan sesuai 

dengan standart Internasional yang ditentukan oleh FIM (Federation Internationale de Motorcyclisme) 

maupun FIA (Federation Internationale de I’Automobile) sebagai induk organisasi otomotif di dunia 

Internasional.” 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Mendesain sirkuit yang berstandart internasional di Surakarta berdasarkan pada FIM dan FIA.  

1.3.2 Mendesain sirkuit yang aman dan nyaman bagi pembalap maupun penontonnya serta memiliki 

fasilitas-fasilitas yang lengkap.  

1.3.3 Menjadikan sirkuit menjadi salah satu sarana promosi kepariwisataan dan budaya Solo terhadap 

dunia internasional. 

1.4 Sasaran 

1.4.1 Menciptakan wadah bagi komunitas otomotif untuk mengadakan event. 

1.4.2 Menyediakan sarana hiburan dalam bidang otomotif bagi masyarakat. 

1.4.3 Dapat mengembangakan potensi wisata di Surakarta serta daerah-daerah yang ada di sekitarnya. 

2. METODE

2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam laporan ini meliputi : 

2.1.1 Metode pengumpulan data melalui observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap sirkuit-

sirkuit Internasional yang telah ada untuk mengetahui kondisi otomotif di Indonesia, baik 

permasalahan maupun kemungkinan potensi yang dihasilkan baik dalam bidang otomotif 

maupun kepariwisataan. 

2.1.2 Studi Literatur, yaitu mengungkapkan teori-teori yang berhubungan dengan perancangan 

sirkuit, sesuai dengan standart yang telah dikeluarkan oleh organisasi otomotif Internasional. 

2.1.3 Metode pembahasan konsep melalui analisis deskriptif, yaitu menguraikan permasalahan 

dengan menggambarkan kondisi faktual dengan mengemukakan fakta-fakta yang ada di 

lapangan untuk kemudian mencari solusi pemecahan masalah yang akan menjadi konsep 

perencanaan. 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Tinjauan Circuit 
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Pengertian sirkuit (circuit) menurut Federation Internationale del’Automobile (FIA) dalam buku 

tahunannya, Yearbook of Automobile Sport, 2002 diartikan sebagai berikut : A circuit is a closed 

course, permanent or temporary, beginning and ending at the same point, built or adapted specifically 

for motor car racing. Jadi sirkuit adalah suatu arena tertutup, baik permanen maupun temporer, dimana 

permulaan atau start dan pengakhiran atau finish terletak pada satu titik tangkap yang sama dan 

dibangun atau disesuaikan secara khusus untuk balapan mobil dan motor. 

Sedangkan pengertian balap (race) menurut FIA adalah an event held on a closed circuit between two 

or more vehicles, running at the same time on the same course, in which speed or the distance covered 

in a given time is the determining factor. Balap atau race diartikan sebagai sebuah even yang 

diselenggarakan di sebuah sirkuit antara dua atau lebih kendaraan pada saat yang bersamaan atau 

berlainan dalam sebuah arena yang menggunakan waktu dan jarak sebagai acuan.  

Pada dasarnya sirkuit untuk balap mobil maupun motor hampir tidak memiliki perbedaan yang 

menonjol, tetapi yang membedakan adalah karakter trek atau lintasannya. Misalnya untuk lintasan 

balap motor tidak memiliki kerbstone atau semacam gundukan yang terdapat pada setiap pinggiran 

yang berfungsi sebagai pembatas antara lintasan dengan hamparan kerikil (gravel bed). 

2.2.2 Tinjauan Teori Perancangan  

1) Fasilitas penunjang

Menurut FIA sebuah sirkuit permanen berstandar internasional harus mempunyai fasilitas

sirkuit sebagai berikut :

a) Bangunan Pit

Pit Building atau bangunan pit merupakan bangunan utama sirkuit yang terdiri dari beberapa

pit box atau pit garasi pada lantai pertama yang digunakan untuk persiapan tim balap dan

kendaraannya sebelum dan saat membalap, juga saat terjadi kerusakan, pengisian bahan

bakar atau pit stop, sedangkan lantai kedua biasanya digunakan untuk kantor operasional

sirkuit dan ruang hospitality yang berfungsi untuk menjamu para tamu atau relasi dari tim-

tim balap atau perusahaan pendukung.

b) Menara Kontrol Balap (Race Control Tower)

Race Control Tower (RCT) merupakan pusat kendali, pengawasan, dan pengaturan balap.

Dalam ruangan ini terdapat ruang untuk para offisial lomba (Stewards of Meeting) beserta

anggotanya yang digunakan selama perlombaan.

c) Pusat Kesehatan (Medical Centre)

Dalam sebuah sirkuit permanen harus terdapat Medical Center yang bersifat permanen

pula. Lokasi dari gedung Medical Center harus ditempatkan di dalam lokasi sirkuit, dan

yang paling utama adalah di tengah kawasan dari sirkuit tersebut.
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d) Tribun Utama (Grandstand)

Tribun utama termasuk dalam fasilitas untuk umum. Fasilitas tersebut haruslah sesuai

dengan peraturan setempat mengenai peraturan bangunan yang mencakup peraturan

tentang keramaian, tempat parkir, pertolongan pertama, pemadam dan pencegah

kebakaran.

e) Helipad

Fasilitas landasan pacu helikopter (helipad) haruslah tersedia dalam sebuah sirkuit

permanen jika terjadi kecelakaan fatal yang mengharuskan korban dilarikan ke rumah

sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, letak dari helipad tersebut tidak boleh

terlalu jauh dari Medical Center.

f) Paddock

Paddock merupakan tempat parkir kontainer bagi para tim dan sekaligus sebagai area kerja

tim. Permukaan dari Paddock tersebut harus mampu menahan beban berat dari kendaraan.

Jika Paddock terletak di dalam kawasan sirkuit maka Paddock tersebut harus mempunyai

akses sendiri melalui jembatan atau terowongan (minimal lebar 4.5 m).

g) Area Parkir Tertutup

Luas minimal dari area tersebut adalah 300 m2. Area tersebut haruslah ditutup sepenuhnya

dengan pagar kawat dan hanya mem- punyai satu pintu masuk / keluar utama. Area parkir

tertutup tersebut digunakan khusus untuk tempat parkir pengurus sirkuit maupun pihak

delegasi dari FIA / FIM

h) Tempat Pencucian Mobil / Motor Balap

Sebuah sirkuit harus terdapat fasilitas pencucian tersendiri untuk membersihkan

kendaraan milik pembalap. Untuk menjaga keramahan lingkungan.

i) Laboratories for Photographers

Setidaknya fasilitas tersebut harus tersedia di dalam sebuah sirkuit. Minimal dari jumlah

laboratorium tersebut adalah 3 buah ruangan dengan luas per ruangan minimal 3 m2.

j) Scrutineering

Di dalam  atau  dekat  dengan zona  Paddock  harus  terdapat area Scrutineering.

Scrutineering berfungsi untuk melakukan pengecekan dan pengetesan terhadap kendaraan

balap oleh para scrutineer sebelum nantinya kendaraan turun ke lintasan. Hal ini dilakukan

untuk memastikan kendaraan terebut layak atau tidak saat diapakai dalam perlombaan.

2) Standar Lintasan

a) Panjang Lintasan Sirkuit

Panjang lintasan sirkuit maksimum yang diijinkan pada lintasan lurus oleh FIA adalah

sepanjang 2 km dan panjang lintasan sirkuit baru tidak boleh melebihi dari 7 km. Kriteria
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dalam menentukan panjang lintasan yang lurus maupun untuk tikungan, didapat dari mobil 

yang mempunyai performa yang tinggi dan tidak berdasarkan pada bentuk geometri dari 

layout sirkuit tersebut. FIM menetapkan panjang lintasan sirkuit minimum bagi even 

perlombaan balap internasional yaitu antara 3.5 km sampai 10 km. 

b) Lebar Lintasan Sirkuit

Untuk lebar lintasan bagi sirkuit permanen, FIA menetapkan lebar minimum sebesar 12

m, sedangkan FIM menetapkan lebar lintasan tidak boleh kurang dari 10 m. Apabila

lintasannya mempunyai lebar yang sempit, maka diharuskan mempunyai lengkung

peralihan + 1 m dari 20 m panjang total.

Menurut FIA lebar lintasan pada garis start, harus mempunyai lebar minimum 15 m,

sedangkan FIM menetapkan lebar lintasan minimum adalah 12 m dan harus konstan

setidak-tidaknya 250 m setelah garis start.

c) Lintasan Start

Menurut FIA, garis start harus mempunyai jarak + 6 m dari tiap-tiap grid dalam even

perlombaan balap mobil dan 8 m untuk kejuaraan formula 1 dunia.. Sedangkan FIM

menetapkan pole position berada 1 m di belakang garis start dan panjang lintasan tiap baris

adalah 9 m. Jarak minimum antara garis start dengan tikungan pertama yang ditetapkan

FIA adalah + 250 meter. Untuk tikungan dengan sudut + 45 derajat, harus mempunyai

radius kurang dari 300 m. FIM menetapkan jarak minimum antara garis start dengan

tikungan pertama adalah 200 m.

d) Batas Lintasan, Tepi Lintasan, dan Area Samping

Menurut FIA semua tepi, batas lintasan dan area samping harus mempunyai elevasi yang

sama di semua lintasan sirkuit dan semua area di belakang curbstone. Di semua area

tertutup hamparan rumput harus dijaga keindahannya dan kerapiannya, rumput yang basah

dan semua vegetasi liar harus dihilangkan. Vegetasi-vegetasi liar harus dihilangkan dari

sekitar area hamparan kerikil. Semua area samping dari garis perlindungan pertama harus

bersih dari segala hal yang dapat menganggu jalannya perlombaan.

e) Area Run-Off

Area run off adalah sebuah area antara batas lintasan dengan garis pertama dari

perlindungan. Area run off harus rapat dengan batas lintasannya. Jika dalam area tersebut

terdapat slope, maka tidak boleh melebihi 25 % menaiknya (tidak termasuk dalam area

hamparan kerikil) atau 3 % menurunnya, dengan perubahan yang halus dari lintasan ke

area run off dan masih berhubungan dengan permukaan lintasan.

f) Instalasi Lintasan Pit



7 

Menurut FIA lintasan pit harus mempunyai lebar + 12 m, dengan garasi pit dan fasilitas 

kontrol balap. Lintasan pit ini harus dekat dengan lintasan start dan mempunyai jarak 

antara lintasan sirkuit dengan lintasan pit sepanjang 4 m untuk menyediakan batas/ruang 

antara dinding pit dengan fasilitas persinyalan. Panjang dari lintasan pit per mobil adalah 

7 m, dengan 4 m yang menjadi minimum dari instalasi sebuah lintasan pit. FIM 

menetapkan panjang lintasan pit 6 m dan lebarnya 5 m. Sedangkan luas permukaan sebuah 

lintasan pit adalah 1400 m2. 

g) Jalan Layanan (Service Road)

Jalan layanan adalah jalan yang berada di belakang garis pertama perlindungan sebagai

layanan darurat yang memiliki ruang yang cukup untuk melewatkan jumlah kendaraan

yang mengalami kecelakaan beserta para pembalap untuk keluar secepatnya dari lintasan.

Jalan layanan ini menjadi titik akses lintasan ke pusat kesehatan dan helipad. Jalan layanan

harus mempunyai permukaan yang halus dan terjaga dari kerusakan.

h) Pos Pengawas (Marshall Post)

Bangunan ini ditempatkan di sepanjang lintasan dengan jarak tiap-tiap pos pengawas tidak

boleh melebihi 200 m. Pos pengawas ini terletak di belakang pagar pengaman ataupun

guard rail setidak-tidaknya 1 m.

i) Pelebaran Tikungan (Kerbstone)

Kerbstone digunakan pada semua tikungan yang ada di lintasan sirkuit. Kerbstone ini

digunakan untuk membantu para pembalap melewati bagian tikungan agar tidak keluar

dari jalur lintasannya. Kerbstone ini sering disebut sebagai lintasan peralihan. Panjang

Kerbstone ini didasarkan pada panjang tikungan yang dianggap membutuhkan lintasan

peralihan. Sedangkan lebarnya + 100 cm dari tepi luar sisi lintasan sirkuitnya. Kerbstone

ini dipasang pada satu sisi lintasan saja, yaitu pada tikungan sebelah dalam lintasan.

j) Hamparan Kerikil (Gravel Bed)

Hamparan kerikil ataupun gravel bed merupakan fasilitas pengaman lintasan. Hamparan

kerikil ini berfungsi sebagai ruang peralihan antara lintasan sirkuit dengan pagar

pengaman dan ban pengaman pada saat terjadi kecelakaan. Sehingga mobil ataupun motor

tidak secara langsung menabrak pagar pengaman lintasan ataupun ban pengaman (tyre

barriers). Elevasi permukaan hamparan kerikil harus sama dengan area run off.

k) Safety Barrier

Safety Barriers berfungsi mengurangi energi kinetik yang dihasilkan saat mobil menabrak

dinding dan menghindari terjadinya resiko kematian bagi pembalap tersebut. Safety

Barriers tersusun dari ban mobil Formula 1 yang ditumpuk namun sudah mengalami

proses tes dengan prosedur yang sangat ketat. Nantinya Safety Barriers akan diuji dengan
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menggunakan troli (trolley) dengan rangka yang mempunyai roda serta mempunyai 

dimensi dan masa sesuai dengan dinding yang akan diuji, pada bagian depannya dibuat 

mirip seperti bagian depan mobil Formula 1. Total berat dari troli (trolley) tersebut adalah 

780 kg, nantinya troli (trolley) tersebut akan ditabrakkan secara langsung ke Safety 

Barriers dengan kecepatan sekitar 80 km/jam. 

l) Spectator Safety Fences

Spectator Safety Fences berfungsi untuk membatasi akses untuk area-area yang spesifik

dan juga berfungsi untuk mencegah puing-puing mobil / motor menabrak penonton. Selain

itu Spectator Safety Fences juga berfungsi agar penonton tidak dapat masuk secara

sembarangan ke dalam lintasan saat perlombaan sedang berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gagasan Perancangan Solo International Circuit 

3.1.1 Fungsi bangunan  secara umum 

Sirkuit balap otomotif memiliki fungsi yang ditinjau dari beberapa unsur yang terkait, adapun fungsi 

dari sirkuit adalah : 

1) Peserta Balap

a) sebagai ajang berkompetisi untuk menguji keterampilan dan keberanian.

b) merupakan ajang menguji teknologi.

c) sebagai arena untuk latihan rutin.

d) sebagai sarana promosi otomotif maupun yang mendukungnya.

2) Penonton Balap

a) wadah hiburan bagi masyarakat.

b) wadah penyaluran hobi otomotif.

c) ajang pengenalan penerapan teknologi otomotif baru.

3) Penyelenggara kegiatan kejuaraan otomotif, sebagai tempat untuk menyelenggarakan kejuaraan

otomotif yang legal.

4) Pengguna yang lain, yaitu :

a) Pihak pabrikan kendaraan bermotor, sebagai sarana promosi komersial atas kendaraan yang

diproduksi dengan jalan mendukung sebuah tim dengan menyediakan kendaraan yang

digunakan agar publik mengenal kendaraan waktu peluncuran dan juga sebagai sarana

pembuktian kepada publik keandalan produk yang dibuat.

b) Pabrikan produk pendukung otomotif (oli, ban, aksesoris, dsb), yaitu sebagai ajang promosi

produk pabrik tersebut.
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c) Pihak-pihak yang ingin berpromosi dengan menggunakan ruang-ruang pada sirkuit maupun

kendaraan yang digunakan.

d) Pihak institusi otomotif, seperti IMI (Ikatan Motor Indonesia), atau klub otomotif dengan

memanfaatkan ruang pendukung untuk kantor dan tempat pertemuan.

3.1.2 Site 

Lokasi site berada di Jl. Raya Djlopo, Dusun III, Langenharjo, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, 

Jawa Tengah. Site ini telah memenuhi standar FIM antara lain: 

1) Luas Tapak : 290.653 m2. 

2) Kondisi Eksisting : Pertanian lahan kering. 

3) Batas Utara : Jl. Raya Djlopo. 

4) Batas Timur : Balai Desa Langenharjo, Konveksi Maju Jaya. 

5) Batas Selatan : Kawasan permukiman. 

6) Batas Barat : Perumahan Peni Regency 3, Jl. Tegalsari. 

Gambar 1. Luas tapak terpilih 

3.2 Analisa dan Konsep Tapak 

3.2.1 Zoning 
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Penataan zoning pada tapak yang dimaksud adalah penataan zona-zona area pada Sirkuit, dalam usaha 

efektifitas dan efisiensi pencapaian dalam pelayanan yang diberikan kepada pengunjung/pemakai 

Sirkuit. 

1) Zona Publik

Zona publik sifatnya penerima, dapat diakses dengan mudah oleh pengunjung, seperti area

parkir, showroom, dan Food Court. Penempatan zona publik dalam tapak yaitu sisi terluar dari

tapak yang mudah diakses dari jalan utama.

2) Zona Semi Publik

Zona ini sifatnya sedikit privat dan umum. Hanya untuk pengguna yang memiliki keperluan

khusus untuk mengaksesnya. Fasilitas yang termasuk di dalamnya yaitu tribun penonton, dan

area disekitar podium juara. Zona ini berada di antara zona publik dan zona privat pada tapak.

3) Zona Privat

Zona ini di khususkan bagi pengguna utama. Fasilitas yang terdapat di zona privat yaitu

bangunan pit, area lintasan balap, area runoff , dan Race Control Tower. Sehingga zona ini

direncanakan berada pada sisi tengah tapak.

Gambar 2. Rencana Zoning 

3.2.2 Vegetasi 

Kondisi tapak merupakan lahan kosong yang ditumbuhi tanaman liar dan sebagian berupa sawah. Agar 

dapat dilakukan pembanguanan, tanah pada sawah dipadatkan dulu agar pondasi terpasang dengan 

kuat. Selain itu, perlu menambahkan vegetasi baru untuk kelestarian lingkungan dan sebagai elemen 

estetika. 
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Gambar 3. Rencana Vegetasi 

3.2.3 Matahari 

Analisis lintasan matahari dapat berpengaruh pada perancangan yang berkaitan dengan tingkat 

kenyamanan pengguna. Untuk memanfaatkan matahari dengan baik pada bangunan, maka diperlukan 

analisis sebagai berikut: 

1) Meminimalkan arah lintasan yang berorientasi langsung ke Timur-Barat agar tidak

mengganggu pandangan pembalap.

2) Memanfaatkan matahari sebagai sumber energi.

3) Memanfaatkan matahari langsung sebagai sumber pencahayaan alami.

Gambar 4. Rencana Vegetasi 

3.2.4 Tata Massa 

Tata massa bangunan yang digunakan yaitu sistem terpusat, dimana lintasan yang menjadi pusatnya. 

Sehingga bangunan disekitarnya berorientasi ke lintasan. 
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Gambar 5. Rencana Vegetasi 

3.3 Analisa dan Konsep Ruang 

3.3.1 Analisa Pengguna 

Pengguna Resort dengan pendekatan Wellness Tourism di Karanganyar secara umum terbagi menjadi 

tiga jenis, yakni pengunjung, pengelola/staff, dan peserta balap.  

3.3.2 Konsep Kebutuhan Ruang  

Tabel 1. Aktivitas pada ruang 

Kelompok 

Aktivitas 
Ruang Aktivitas/Fungsi 

Aktivitas 

Utama 

Paddock Parkir truk kontainer tim balap 

Pit Box Garasi tim balap 

Scrutineering 
Pemeriksaan kesesuaian kendaraan balap dengan 

regulasi 

Lintasan Balap Balapan 

Starting Grid Persiapan start balap 

Pos start finish Memulai dan mengakhiri balap 

Time Keeper 

Room 
Pencatatan waktu balap 

Race Control 

Tower 
Pengawasan kegiatan balap 

Medical Center Ruang penanganan kecelakaan balap 

Aktivitas 

Penunjang 

Area parkir 

umum 
Parkir pengunjung 

Hall Serbaguna 

Loket Trasnsaksi tiket menonton 

Tribun Tempat pengunjung menonton balap 

Resto Tempat makan pemgunjung 



13 

Media Center Ruang kegiatan wartawan 

Musholla Ruang ibadah 

3.4 Analisa dan Konsep Arsitektur 

3.4.1 Konsep Eksterior 

Konsep arsitektur bangunan menggunakan gabungan modern dengan unsur lokal. Penerapan arsitektur 

modern terletak pada penggunan struktur yang ditonjolkan pada tribun dan fasad didominasi kaca pada 

bangunan pit. Sedangkan unsur lokal diterapkan pada penggunaan ornamen-ornamen batik sebagai 

detai fasad. 

Gambar 6. Motif batik kawung sebagai penutup tangga tribun utama sekaligus fasad 

Gambar 7. Motif batik parang pada jalur pit lane sebagai detail arsitektur lokal 

3.5 Analisa dan Konsep Struktur 

3.5.1 Pondasi 

Untuk pondasi yang sesuai pada tapak yaitu pondasi sumuran karena kondisi tanah dasar pada tapak 

terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Diameter sumuran biasanya antara 80 – 100 cm. Proses 

pengerjaan/pembuatannya dilakukan di atas muka tanah. Setelah pondasi kering dan mengeras, 

dilanjutkan dengan penggalian lubang pondasi, tepat di bawahnya. Setelah pondasi masuk ke dalam 

tanah sampai ke lapisan tanah keras, maka lubang dari sumuran tersebut dicor dengan beton cyclope 

(campuran semen pasir dan batu mangga). 

3.5.2 Kolom 
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Kolom yang sesuai pada tapak yaitu kolom beton, dimana kolom ini, memiliki kuat tekan yang tinggi, 

Tahan terhadap temperatur tinggi, dan mempunyai tekstur yang terlihat alami sebagai batuan sehingga 

dapat diekspose. 

3.5.3 Balok 

Balok yang akan digunakan pada bangunan sirkuit adalah balok beton, dengan pertimbangan bahwa 

balok beton memiliki elastisitas yang sedikit, dan tahan terhadap temperatur tinggi. 

3.5.4 Atap 

Struktur Atap yang akan digunakan pada tribun utama yaitu struktur rangka ruang. Rangka ruang 

adalah suatu sistem sambungan antara batang dengan menggunakan bola baja atau ball joint. Struktur 

ini dipilih karena tidak ada batasan bentuk, konstruksi yang ringan, mudah dalam pemasangan dan 

pembongkaran, dan dari segi estetika sangat menarik. 

3.6 Konsep dan Konsep Utilitas 

3.6.1 Jaringan air bersih 

Sistem jaringan air bersih yang akan di terapkan pada bangunan adalah sistem tangki tekan. Sistem 

tangki tekan diterapkan dalam keadaan dimana suatu alasan tidak dapat digunakan sistem sambungan 

langsung. Kelebihan sistem tangki tekan antara lain: 

1) Lebih menguntungkan dari segi estetika karena tidak terlalu mencolok dibanding dengan

tangki atap.

2) Mudah perawatannya karena dipasang dalam ruang mesin bersama pompa-pompa lainnya.

3) Harga awal lebih rendah dibandingkan dengan tangki yang harus dipasang di atas menara.

3.6.2 Jaringan air kotor 

1) Sistem gravitasi

Dimana air buangan mengalir dari tempat yang lebih tinggi secara gravitasi ke saluran umum

yang letaknya lebih rendah.

2) Sistem bertekanan

Dimana saluran umum letaknya lebih tinggi dari letak alat-alat plambing, sehingga air

buangan dikumpulkan lebih dahulu dalam suatu bak penampung kemudian dipompakan ke

luar ke dalam riol umum.

3.6.3 Sitem Pemadam Kebakaran 

1) Sistem Pencegahan Pasif

Berdasarkan "Panduan pemasangan alat bantu evakuasi untuk pencegahan kebakaran pada

gedung dan bangunan", sistem ini harus ada pada bangunan sikuit. Sistem tersebut adalah

sumber daya listrik darurat, lampu darurat, pintu dan tangga darat, sistem pengendalian asap,

komunikasi darurat, petunjuk arah jalan keluar.
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2) Sistem Pencegahan Kebakaran Aktif

Alat-alat sistem ini adalah detektor asap dan detektor panas.

3) Sistem Pemadam Kebakaran

Sistem ini terdiri dari sprinkler, fire hidrant, hose rack pemadam kebakaran portable.

4. PENUTUP

Perancangan sirkuit balap internasional di Solo memenuhi standar Internasional yang ditentukan

oleh FIM (Federation Internationale de Motorcyclisme) maupun FIA (Federation Internationale de

I’Automobile) sebagai induk organisasi otomotif di dunia Internasional. Rencana konsep

pengembangan yang dilakukan meliputi konsep secara gagasan perancangan resort dengan konsep

eksisting, konsep ruang, konsep tapak, konsep massa, dan konsep arsitektur. Sehingga

pengembangan sirkuit balap ini diharapkan dapat berperan dalam pengembangan wisata

internasional di Kota Solo.
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