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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Deskripsi Judul 

Judul yang diajukan adalah “Solo International Circuit” penjelasan dan 

uraian dari judul tersebut adalah sebagai berikut :  

Solo :  Kota Solo berlokasi di Indonesia tepatnya di Provinsi 

Jawa Tengah, dari Jakarta atau Bali dapat ditempuh selama 

satu jam, dari Kuala Lumpur selama dua jam, dari Singapura 

selama satu setengah jam melalui perjalanan udara atau bisa 

juga melalui perjalanan darat via kereta api selama 8 jam dari 

Jakarta. Akses ke Solo dapat dijangkau dari Yogyakarta 

selama 1 jam dengan kereta api. Solo memiliki gerbang 

internasional dan dapat diakses langsung dari Kuala Lumpur 

dan Singapura. Selain itu dapat pula diakses langsung dari 

Jakarta atau Bali melalui Yogyakarta. 

Populasi penduduk Kota Solo  563.814 jiwa (data 

Dispendukcapil tahun 2018) di mana penduduk Solo dikenal 

kental dengan budaya Jawa dan menjadi salah satu pusat 

pengembangan tradisi Jawa. Kejayaan Solo berlangsung 

sejak abad ke-19 mendorong perkembangan sastra Jawa, 

kuliner, fashion, arsitektur dan berbagai budaya lainnya. 

(https://pariwisatasolo.surakarta.go.id/kota-solo) 

International : menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia; antarbangsa  

(https://kbbi.web.id/internasional) 

Circuit  : lingkaran; jalan yang melingkar atau berbentuk lingkaran, 

dipakai untuk berbagai perlombaan 

 (https://kbbi.web.id/internasional) 

https://kbbi.web.id/internasional
https://kbbi.web.id/internasional
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“Solo International Circuit” dapat diterjemahkan sebagai tempat untuk 

mengadakan perlombaan balap dengan standar internasional. 

 

1.2. 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.  

Di Indonesia memiliki beberapa sirkuit seperti sirkuit Sentul (Jakarta), 

sirkuit Lippo Village (Karawaci), sirkuit Kenjeran (Surabaya), serta sirkuit 

Balipat (Kalimantan). Dari beberapa sirkuit tersebut, sirkuit yang sudah bertaraf 

https://www.gridoto.com/tag/kota-otomotif
https://www.gridoto.com/tag/ikosa
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Internasional hanya sirkuit Sentul dan Lippo Village Karawaci. Dari dua sirkuit 

tersebut memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Dimana sirkuit 

sentul merupakan sirkuit pertama di Indonesia sehingga perlunya perbaikan 

pada fasilitasfasilitas yang ada, sedangkan sirkuit Lippo Village merupakan 

sirkuit jalan raya sehingga lebih aman untuk balapan mobil karena pembatasnya 

menggunakan dinding beton.Sedangkan ketiga sirkuit yang lainnya merupakan 

sirkuit yang dipergunakan event road race dengan mesin kendaraan dibawah 

300 cc.  

Selain beberapa sirkuit diatas terdapat juga sirkuit yang bersifat semi 

permanen dimana sirkuit tersebut biasanya dibuat ketika event balapan akan 

dilaksanakan. Lokasi yang digunakan untuk event ini biasanya menggunakan 

lahan parkir yang luas serta beraspal. Karena sirkuit ini bersifat semi permanen 

begitu pula dengan fasilitas-fasilitasnya, seperti area untuk penonton, tempat 

untuk memperbaiki atau mensetting motor, tempat untuk pembalap maupun 

panitia dan lain sebagainya biasanya hanya berupa tendatenda yang dapat 

dibongkar pasang. 

Namun dari beberapa sirkuit tersebut diatas, tidak semua sirkuit dapat 

digunakan untuk balapan mobil serta balapan motor. Terkadang sirkuit tersebut 

lebih cocok untuk balapan mobil maupun lebih cocok untuk balapan motor; 

Seperti sirkuit Lippo Village lebih cocok untuk balapan mobil sedangkan sirkuit 

Kenjeran lebih cocok untuk balapan motor karena sirkuitnya yang kecil. 

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.   
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Berdasarkan FIM, merancang sebuah sirkuit perlu memenuhi beberapa 

persyaratan seperti luas tapak, kemudahan akses, dan ketersediaan infrastruktur. 

Untuk kebutuhan fungsi utama balap memerlukan beberapa ruang seperti pits, 

paddock, dan trek balap yang total besar ruangnya 6,7 Ha berdasar standar FIM, 

belum termasuk fasilitas penunjang seperti tribun, parkir, kantor pengelola, dan 

lain-lain. Sementara di Kota Solo tidak tersedia lahan yang cukup untuk sebuah 

Sirkuit Internasional. Sehingga alternatif yang memungkinkan adalah memilih 

kota satelit Solo yaitu Solo Baru. Secara infrastruktur, ketersediaan lahan, dan 

kemudahan akses Solo Baru lebih memenuhi persyaratan dari kota satelit lain 

seperti Kartasura dan Palur.  

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.   

 

1.3. Rumusan Permasalahan 

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.” 

 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan 
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a. Mendesain sirkuit yang berstandart internasional di Surakarta 

berdasarkan pada FIM dan FIA.  

b. Mendesain sirkuit yang aman dan nyaman bagi pembalap maupun 

penontonnya serta memiliki fasilitas-fasilitas yang lengkap.  

c. Menjadikan sirkuit menjadi salah satu sarana promosi kepariwisataan 

dan budaya Solo terhadap dunia internasional. 

Sasaran 

a. Menciptakan wadah bagi komunitas otomotif untuk mengadakan 

event. 

b. Menyediakan sarana hiburan dalam bidang otomotif bagi masyarakat. 

c. Dapat mengembangakan potensi wisata di Surakarta serta daerah-

daerah yang ada di sekitarnya. 

 

1.5. Lingkup Pembahasan 

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai, maka lingkup pembahasan dibatasi 

sebagai berikut :  

a. Batasan subtansi materi, yaitu membahas teori umum tentang standart 

dalam perancangan sebuah sirkuit Internasional yang berdasarkan pada 

standart FIM dan FIA. 

b. Perbandingan dengan sirkuit-sirkuit di dunia 

 

1.6. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan 

ini adalah : 

a. 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. 
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b. Studi Literatur, yaitu mengungkapkan teori-teori yang berhubungan 

dengan perancangan sirkuit, sesuai dengan standart yang telah dikeluarkan 

oleh organisasi otomotif Internasional. 

c. 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. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisikan tentang latar belakang permasalahan yang diangkat sebagai dasar 

perencanaan dan perancangan yaitu Sirkuit Internasional Surakarta sehingga 

dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam sasaran dengan 

penggunaan metodemetode tertentu.  

BAB II TINJAUN PUSTAKA  

Berisikan tentang pengertian dari macam-macam sirkuit, macam-mcam 

balapan on-road, standart mapun aturan dalam perencanaan sirkuit Internasional 

yang sesuai dengan standart FIM, serta studi kasus sirkuit Internasional yang 

telah ada. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Berisikan tentang tinjauan lokasi Surakarta dan lingkungan eksternalnya, 

aspek fisik, aspek aktivitas, keterkaitan aspek ekonomi dengan pariwisata, serta 

aspek kebijakan pengembangan kawasan untuk pembangunan Sirkuit 

Internasional Surakarta.  

BAB IV PENDEKATAN KONSEP DAN ANALISIS PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Berisikan tentang gagasan perencanaan serta analisis-analisis yang terkait 

dengan tapak, arsitektur, maupun struktur, baik secara makro maupun mikro, 

untuk mendapatkan konsep Sirkuit Internasional yang sesuai. 


