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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.2 Latar Belakang Projek 

Peran olahraga dalam kehidupan sehari-hari semakin penting. 

Mengingat rutinitas yang menuntut untuk memiliki kebugaran jasmani 

yang optimal sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam 

segala bidang pekerjaan. Dengan berolahraga secara rutin maka 

metabolisme tubuh akan menjadi lancar dan penyerapan nutrisi 

dalam tubuh menjadi lebih efektif dan efisien. 

Akhir-akhir ini, banyak masyarakat di ibukota yang mengejar 

kebugaran jasmani sekaligus juga dapat melepas kebosanan dan 

kepenatan. Salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat 

untuk mencapai kebugaran jasmani sekaligus melepas penat adalah 

dengan adanya car free day yang diadakan di kawasan alun-alun 

kota, dimana dalam acara tersebut masyarakat dapat melakukan 

berbagai jenis olahraga yang juga menghibur.  

Car free day di kawasan alun-alun kota memiliki banyak 

peminat dalam masyarakat, mulai dari anak-anak, orang dewasa, 

dan bahkan komunitas-komunitas olahraga rekreasi maupun 

komunitas lainnya. Dan bahkan juga menarik banyak pendatang 

yang berasal dari kota-kota lain. Hal tersebut dibuktikan dengan 

diadakannya acara tersebut tidak pernah sepi dengan pengunjung, 

terutama di daerah sekitar car free day yang dipadati oleh kendaraan 

yang parkir. Kegiatan di dalamnya pun di dominasi oleh olahraga 
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rekreasi yang dapat memberikan kebugaran jasmani sekaligus 

hiburan. Namun sangat di sayangkan  bahwa acara car free day 

hanya diadakan satu minggu sekali dengan batasan waktu tertentu. 

Walaupun sejumlah GOR yang ada sudah cukup banyak dan 

memadai, namun perancangan bangunan dengan fungsi wisata 

yang mewadahi berbagai macam olahraga rekreasi merupakan hal 

baru di Kabupaten Semarang. Perancangan baru sebuah tempat 

wisata olahraga rekreasi di Kabupaten Semarang merupakan wujud 

dari penyediaan sarana untuk mewadahi kegiatan-kegiatan terkait 

dengan olahraga rekreasi. Melalui penyediaan sarana tersebut 

nantinya dapat mewadahi berbagai olahraga rekreasi yang belum 

mendapatkan tempat, serta dapat memberikan kebugaran jasmani 

bagi masyarakat dengan fasilitas yang mendukung sekaligus 

menghilangkan kepenatan dari rutinitas sehari-hari yang begitu 

menyita waktu. Jenis olahraga yang dapat ditampung dalam projek 

tersebut antara lain, berbagai jenis senam, jogging, tenis, renang, 

basket, futsal, jalan sehat, serta sebagai tempat untuk mewadahi 

kegiatan dari komunitas olahraga rekreasi. Selain itu, sirkulasi pada 

rencana lokasi yang dipilih harus dapat menampung sebagian dari 

kendaraan pengunjung agar tidak mengakibatkan kemacetan 

dikarenakan jalan utama menuju rencana lokasi yang dipilih 

merupakan jalan kolektor primer. Bangunan tersebut juga akan 

dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas publik yang dapat 

menarik pengunjung, seperti fitness center, foodcourt, klinik 
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kesehatan, mini market, dan toko perlengkapan olahraga. Mengingat 

kebutuhan air dalam projek ini akan cukup banyak, maka akan 

direncanakan adanya rainwater harvesting sebagai salah satu cara 

meminimalisir penggunaan air PAM sebagai sumber air. Sehingga 

limpasan air hujan tidak terbuang begitu saja dan dapat 

dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan air dalam projek. 

1.7 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.7.1  Tujuan 

Tujuan utama dalam perancangan Tempat Wisata 

Olahraga Rekreasi di Kabupaten Semarang, antara lain : 

 Sebagai wadah untuk kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan olahraga rekreasi. 

 Sebagai penyedia fasilitas pendukung olahraga 

rekreasi bagi masyarakat, seperti lapangan maupun 

mentor untuk beberapa cabang olahraga rekreasi. 

 Sebagai penyedia fasilitas penyuluhan dan 

sosialisasi mengenai pentingnya berolahraga. 

 Sebagai penyedia sarana rekreasi bagi masyarakat 

di daerah perkotaan. 

 Sebagai salah satu sarana edukasi untuk mengenal 

manfaat olahraga rekreasi bagi kesehatan fisik 

maupun non-fisik. 



 4 

 Sebagai salah satu sarana untuk terus menjaga dan 

mengembangkan olahraga rekreasi dalam 

masyarakat. 

1.7.2  Sasaran 

Sasaran yang akan dituju adalah masyarakat dari 

berbagai tingkatan usia, komunitas-komunitas olahraga 

rekreasi, dan pemerintah dengan memberikan fasilitas-

fasilitas yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan terkait 

dengan olahraga rekreasi, membudayakan jenis olahraga 

yang dapat memberikan kebugaran fisik sekaligus non-fisik, 

dan mengajak masyarakat untuk mewujudkan keluarga dan 

masyarakat berkualitas, sehat dan bugar.  

1.8 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan yang terdapat dalam projek Tempat Wisata 

Olahraga Rekreasi ini sebagai berikut : 

 Deskripsi Projek 

Dalam pemaparan deskripsi projek akan dibahas terminologi 

projek, fasilitas dan kegiatan, spesifikasi, permasalahan 

dalam desain, dan studi projek sejenis atau komparasi. 

 Program Arsitektural 

Dalam pemaparan program arsitektural akan dibahas 

mengenai studi pelaku, studi fasilitas, studi besaran ruang, 

studi citra arsitektural, studi sistem bangunan, studi sistem 

struktur, studi teknologi dalam bangunan, dan studi utilitas. 
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 Kajian Teori 

Dalam kajian teori akan membahas penerapan rancangan 

pada desain bangunan berdasarkan pemecahan 

permasalahan yang ada dan penekanan tema desain. 

1.9 Metode Pembahasan 

1.9.1  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

perancangan Tempat Wisata Olahraga Rekreasi di Kabupaten 

Semarang, yaitu dengan metode pengumpulan data primer dan 

didukung dengan data sekunder. 

 Metode Pengumpulan Data Secara Primer 

Merupakan sebuah metode pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung melalui beberapa cara, yaitu sebagai 

berikut : 

 Observasi 

Merupakan salah satu cara untuk mendapatkan 

data dengan metode pengumpulan data secara primer. 

Observasi sendiri merupakan pengamatan yang 

dilakukan terhadap suatu objek secara langsung. Atau 

dapat dilakukan dengan melakukan studi banding 

terhadap bangunan sejenis dengan projek wisata 

olahraga rekreasi. Data yang akan dikumpulkan 

mengenai desain dan juga kebutuhan ruang yang 

spesifik terkait dengan fungsi utama bangunan. 
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 Wawancara 

Merupakan salah satu cara untuk mendapakan 

data dengan metode pengumpulan data secara primer. 

Wawancara dilakukan langsung dengan nara sumber 

terkait dengan bahasan projek. Data yang akan 

dikumpulkan mengenai kegiatan apa saja yang 

dilakukan oleh pelaku kegiatan yang ada dalam 

bangunan, persyaratan spesifik ruang berdasarkan 

kebutuhan, dan ruang khusus apa saja yang 

diperlukan. 

 Metode Pengumpulan Data Secara Sekunder 

 Merupakan sebuah pengumpulan metode pengumpulan 

data yang dilakukan dengan mencari data-data yang sudah 

sebelumnya melaui sebuah jurnal, makalah, maupun artikel 

terkait dengan projek. Data yang telah diperoleh dari 

sumber-sumber tertentu harus dikembangkan kembali untuk 

menghindari adanya plagiarisme. Referensi data sekunder 

yang diperlukan dalam perancangan projek berkaitan 

dengan pengertian wisata,  pengertian olahraga rekreasi, 

jenis-jenis olahraga rekreasi, data mengenai fasilitas 

pendukung olahraga, kebutuhan khusus untuk tempat wisata 

olahraga rekreasi, dan data-data lain yang bersangkutan 

dengan projek. 

1.9.2  Metode Penyusunan dan Analisa 
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Metode yang akan digunakan dalam penyusunan dan 

analisa adalah metode induktif dan metode deduktif. Dengan 

metode induktif, yaitu penyusunan dan analisa dengan 

melakukan studi banding / komparasi dengan kasus sejenis. 

Studi banding yang dilakukan dapat membantu dalam 

memperoleh informasi terkait dengan kebutuhan ruang, 

kegiatan, dan pelaku kegiatan. Sedangkan metode deduktif, 

yaitu penyusunan dan analisa berdasarkan pada standard / 

buku yang terkait dengan projek. Dengan melakukan kedua 

metode tersebut, maka hasil dari penyusunan dan analisa 

dapat digunakan sebagai acuan dalam mendesain tempat 

wisata olahraga rekreasi. 

1.9.3  Metode Pemrograman Arsitektur 

Metode dalam pemrograman arsitektur adalah menemukan 

masalah-masalah yang muncul yang kemudian dapat 

menentukan penyelesaian dari masalah tersebut melalui sebuah 

proses berpikir kreatif. Menurut Edward T. White, terdapat 

beberapa tahap proses berpikir kreatif yang harus dilalui dalam 

pemrograman arsitektur, yaitu sebagai berikut : 

a. Pandangan Awal (First Insight) 

Merupakan tahap awal, dimana pada tahap ini dalam 

memahami suatu projek hanya melalui wawasan yang sudah 

dimiliki sebelumnya. 

b. Persiapan (Preparation) 
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Tahap untuk lebih memahami suatu projek dengan mencari 

literatur-literatur dari berbagai sumber yang berkaitan 

dengan perancangan projek. 

c. Inkubasi (Incubation) 

Dalam tahap ini, mulai timbul berbagai macam 

permasalahan terkait dengan perancangan suatu projek. 

d. Pencerahan (Illumination) 

Merupakan tahap dimana mulai ditemukannya sebuah 

jawaban atau penyelesaian dari permasalahan-

permasalahan terkait dengan perancangan projek. 

e. Pemeriksaan (Verification) 

Dalam tahap ini, dilakukan adanya pemeriksaan mengenai 

keterkaitan permasalahan yang timbul dengan penyelesaian 

yang telah ditemukan. 

f. Desain (Design) 

Tahap ini merupakan tahap akhir proses berpikir kreatif yang 

pada proses selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam 

mebuat sebuah desain. 

1.9.4  Metode Perancangan Arsitektur 

 Dalam metode perancangan arsitektur meliputi : 

 Konsep perancangan 

Konsep yang digunakan dalam projek Tempat Wisata 

Olahraga Rekreasi adalah konsep analogi, dimana 

konsep perancangan arsitektur yang menjadi dasar awal 
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dalam mengeksplorasi bentuk berdasarkan pada 

kemiripan bentuk secara visual dengan suatu hal lain, 

dalam hal ini dapat berupa bangunan lain, alam, ataupun 

benda buatan manusia. 

 Rancangan skematik perkembangan rancangan 

Rancangan skematik merupakan perwujudan dari 

konsep atau gagasan dalam gambar skematik yang akan 

digunakan dalam pengembangan. Kemudian rancangan 

skematik  akan diwujudkan dalam perkembangan 

rancangan dengan skala yang lebih jelas dan detail. 

 Pembuatan detail dan presentasi 

Pembuatan detail merupakan hasil dari proses berpikir 

untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang 

muncul lalu kemudian diwujudkan dalam bentuk 

presentasi yang menampilkan pemecahan desain 

terhadap permasalahan yang ada. 



10 
 

1.5  Kerangka Pikir 

Diagram 1.1 Kerangka Pikir 

 
(Sumber : Analisa Pribadi) 

 

Judul Proyek 
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terkait dengan 
olahraga rekreasi 

Wawancara dengan 
pengelola &  survey  
lokasi di Kampoeng 

Kopi Banaran 

Desain bangunan 

dengan fungsi 
wisata 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Agar dalam penulisan makalah ini lebih terarah dan sistematis, 

maka akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab dengan susunan sebagai 

berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab I terdiri dari latar belakang projek, tujuan dan sasaran 

pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan, pola alur 

pikir, dan sistematika pembahasan.  

BAB II : Tinjauan Projek 

Bab II berisi tentang tinjauan umum, tinjauan khusus, dan kesimpulan 

dari tinjauan-tinjauan yang sudah ada tersebut dengan bahasan dan 

anggapan. 

BAB III : Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Bab IV menguraikan tentang analisa pendekatan arsitektur, analisa 

pendekatan sistem bangunan, dan analisa konteks bangunan. 

BAB IV : Program Arsitektur 

Bab IV berisi mengenai konsep program, tujuan dari perancangan, 

faktor penentu, persyaratan perancangan, dan program arsitektur. 

BAB V : Kajian Teori 

Bab V pembahasan mengenai penekanan desain atau tema desain 

yang diusung serta mengenai permasalahan dominan dalam 

perancangan. 

  


