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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Gagasan awal 

Pengembangan dan Redesain Arena Pacuan Kuda 

Tegalwaton Kabupaten Semarang adalah  proyek yang 

mengembangkan dengan adanya fasilitas yang baru di arena 

pacuan kuda yang telah ada di Kecamatan Tengaran Kabupaten 

Semarang, Dengan standart arena pacuan kuda Internasional. 

Pengembangan meliputi redesain pada fasilitas yang telah ada dan 

pemunculan fasilitas penunjang sebagai sosialisasi masyarakat agar 

dapat menjadikan bangunan yang aktif serta penambahan wadah 

dalam olahraga berkuda Jump Race dan Flat Race berstandart 

Internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Peta Udara Arena Pacuan Kuda Tegalwaton 
Sumber : goggle.earth 
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Pengembangan dilakukan pada lokasi existing yang telah ada 

dan area sekitarnya dengan melakukan metode evaluasi pada 

existing sebagai metode mendapatkan perancangan arsitektur arena  

pacuan kuda bertaraf Internasional. Dengan potensi pada tapak 

yang berdekatan dengan akses gerbang Tol Salatiga dapat memberi 

dampak sosialisasi yang baik pada masyarakat sehingga 

memunculkan iconic atau landmark menjadi ciri fisik pada bangunan. 

Pada ciri non fisik pengembangan dilakukan dengan memunculkan 

edukasi dalam berkuda,  pentas dan kebudayaan kebudayaan yang 

ada di Jawa Tengah .Sehingga arena pacuan kuda dapat menjadi 

bangunan yang aktif dan tidak hanya digunakan untuk olahraga 

berkuda namun juga sebagai tempat berekreasi dan belajar. 

 

1.1.2 Alasan Pemilihan Judul 

a. Ketertarikan (interest) 

Arena pacuan kuda adalah wadah dimana olahraga berkuda 

yang telah ada berabad-abad lalu,dinegara Negara lain contohnya di 

Inggris pacuan kuda begitu banyak diminati masyarakat sehingga 

menjadi hiburan seperti layaknya olahraga sepakbola di Indonesia 

yang begitu banyak di nikmati oleh masyarakat.Ketertarikan secara 

pribadi adalah dapat merencanakan pengembangan pacuankuda 

sehingga dapat menjadikan bangunan yang pasif menjadi aktif 

dengan pengembangan pada arena pacuan kuda di Tegalwaton 

bertaraf Internasional. Dengan adanya pengembangan arena 
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pacuan kuda peminat olahraga berkuda semakin meningkat dan 

dikenal oleh semua kalangan yang berkaitan dengan pertumbuhan 

kualitas kuda dan atlit berkuda di Indonesia. 

 

b. Kebutuhan (needed) 

Pengembangan Pacuan Kuda Tegalwaton dibutuhkan Karena 

dalam upaya mengembangkan olahraga pacuan kuda katagori Flat 

Race dan Jump Race bertaraf Internasional sehingga memberikan 

wadah yang lebih baik pada pengguna maupun peminat olahraga 

berkuda dimana di Indonesia belum memiliki arena yang bertaraf 

Internasional pada kategori Flat Race dan Jump Race. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Arena Pacuan Kuda Pulomas Beralih Fungsi menjadi 

Equastrian 
Sumber : www.tribunnews.com 



4 
 

Kebutuhan yang lain melihat dari arena pacuan kuda Pulomas 

yang berubah menjadi arena Equastrian Pulomas dimana arena 

Pulomas merupakan arena pacuan (Flat Race) yang memiliki 

fasilitas lebih lengkap dibanding arena pacuan kuda lainya di 

Indonesia, sehingga bisa dikatakan Arena Pacuan kuda di Indonesia 

mengalami penurunan kualitas dengan dihilangkanya pacuan kuda 

di Pulomas. 

 

Dengan adanya pengembangan pada arena pacuan kuda di 

Tegalwaton  pada penambahan fungsi dan fasilitas melalui evaluasi 

secara arsitektur penambahan olahraga Jump Race dan Flat Race 

bertaraf Intenasional akan memberikan wadah baru bagi olahraga 

berkuda dapat mendukung olahraga pacuan kuda semakin dikenal 

di Indonesia seperti yang dikatakan Jeanny Handono (2004) sebuah 

strategi dijalankan oleh perusahaan untuk menyampaikan citra 

Gambar 1. 3 Issue Kekawatiran Pelaku Arena Pacuan Kuda Pulo Mas 

Sumber : megapolitan.kompas.com 
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sebuah brand melalui arsitektur.Karena Arsitektur mampu 

memberikan informasi,menghibur dan memberikan inspirasi kepada 

masyarakat.Disamping itu, arsitektur juga dapat menarik perhatian 

dan membuat masyarakat mengagguminya. 

 

c. Keterkaitan (relevancy) 

Keterkaitan tentang pengembangan arena pacuan kuda ini 

memiliki letak di Tecamatan Tengaran ditengah jalan utama Jogja 

Solo Semarang yang dikenal Jalur JOGLOSEMAR yang  juga 

berdekatan dengan pintu Tol Salatiga yang menghubungkan kota 

Semarang Salatiga dan Surakarta memiliki dampak positif bagi 

fungsi sosialisasi pada arena pacuan kuda di Tegalwaton Kabupaten 

Semarang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 4 Rencana Tol Semarang Solo 

Sumber : id.wikipedia.or 

 

Gambar 1. 5 Peta 3D Jalur Joglo Semar  

Sumber : Goggle Earth Pro 
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Tengaran adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Semarang, 

Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Tengaran adalah salah satu  

Kecamatan dari 19 Kecamatan dalam Kabupaten Semarang. 

Kecamatan Tengaran terletak di ujung paling selatan Kabupaten 

Semarang yang dilewati Jalur utama penghubung Kota Semarang - 

Surakarta (Solo) - Yogyakarta (Jogja) atau yang sering disebut 

dengan JOGLOSEMAR (Jogja-Solo-Semarang). Hal ini membuat 

perekonomian di kawasan ini cukup berkembang dibanding 

kecamatan lain di sekitarnya. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan pembahasan 

Pengembangan meliputi redesain pada bangungan yang telah 

ada dilakukan evaluasi terhadap kelayakan pada standart arena 

pacuan kuda internasional maupun pemikiran pengembangan 

secara arsitektural yang meliputi ciri fisik dan non fisik pada 

bangunan. Pengembangan dilakukan di Kecamatan Tengaran 

Kabupaten Semarang pada Lokasi  Existing yang telah ada dan di 

area sekitarnya.Pengembangan Arena Pacuan Kuda Tegal Waton 

Kabupaten Semarang bertujuan untuk : 

• Redesain bangunan yang telah ada sehingga bertaraf 

internasional. 

• Memunculkan arena olahraga baru Jump Race yang belum 

dimiliki di Indonesia 
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• Menjadi Ikon arena pacuan kuda di Indonesia 

• Menjadikan komplek bangunan yang aktif dan dapat beroprasi 

walaupun tanpa adanya kegiatan pacuan kuda 

 

1.2.2 Sasaran pembahasan 

Agar pengembangan arena pacuan kuda dapat tercapai maka 

akan dilakukan sasaran sebagai berikut : 

• Pemberian Gate dan Sign di sekitar lokasi arena pacuan kuda 

• Menciptakan bentuk dan fasad bangunan menjadi daya tarik 

masyarakat dari kajian kajian arsitektur 

• Memunculkan upacara / pentas kebudayaan pada bangunan 

sebagai dayatarik masyarakat 

• Evaluasi existing yang telah ada untuk tahap perencanaan 

pengembangan dengan standart arena pacuan kuda 

Internasional. 

• Progam Edukasi olahraga berkuda dan Penjadwalan agenda 

pacuan kuda secara secara rutin (Handicap) sehingga bangunan 

dapat terus aktif. 

• Pemunculan fasilitas sosialisasi dan penunjang arena pacuan 

kuda. 

 

 

 

 



8 
 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini melingkupi : 

 

 

 

1.4 Metodologi Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

Metode yang akan dipakai dalam penyusunan landasan teori 

dan program ini adalah metode deskriptif kualitatif dan komparatif. 

Metode deskriptif kualitatif akan dipakai untuk menguraikan masalah 

yang ada dan kemudian permasalahan tersebut akan dianalisa. 

Sedangkan metode komparatif, berupa studi banding terhadap 

proyek sejenis untuk mendapatkan referensi. 

a. Data primer 

• Observasi ke lapangan  

Pengumpulan data primer dengan melakukan : 

Diagram 1. 1 Lingkup pembahasan proyek 
Sumber : analisi pribadi, 2017 
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- Melakukan survey ke Arena Pacuan Kuda Tegalwaton sebagai 

tapak yang nantinya akan digunakan untuk melakukan evaluasi 

/ analisis kelayakan fasilitas fasilitas existing dan progam 

progam yang ada. 

- Melakukan survey ke Arena Pacuan Kuda Sultan Agung Bantul 

yang memiliki fungsi olahraga pacuan kuda serupa (Flat Race) 

sebagai pembanding proyek arena pacuan kuda. 

- Melakukan survey pada Horsestable di Arrowhead Kecamatan 

Tengaran Kab Semarang untuk menganalisis metode desain 

serta progam progam yang ada di Horsestable tersebut. 

- Melakukan studi observasi ke dinas-dinas terkait untuk 

mendapatkan persyaratan dan peraturan pada arena pacuan 

pacuan kuda dan Olahraga berkuda. 

• Wawancara  

Melakukan wawancara pada  pihak pengelola dari arena 

pacuan kuda Tegalwaton, proyek  proyek sejenis dan penunjang 

yaitu Arena pacuan kuda Sultan Agung bantul serta Horse stable 

lainya. 

b. Data sekunder 

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi literature yang 

didapat dari Internet, buku buku literatur dan refenrensi yang 

mendukung pengembangan arena pacuan kuda. 

1.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 
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Setelah melakukan pengumpulan data, maka tahap berikutnya 

adalah melakukan penyusunan dan analisis : 

Metode yang akan dipakai dalam penyusunan dan analisis adalah : 

• Metode evaluasi 

Dimana data-data yang di dapat pada Existing arena 

pacuan kuda Tegalwaton dianalisis 

• Metode penyusunan 

Dimana data-data yang ada akan di susun berdasarkan 

pengelompokan kategori masing-masing. 

• Metode penguraian 

Data-data yang ada akan dijabarkan satu-persatu dan 

dianalisa.sehingga mendapatkan landasan progam 

perencanaan dan perancangan. 

 

1.4.3 Metoda Pemrograman 

a. Tahap Analisa 

• Melakukan evaluasi pada fasilitas existing yang ada di Arena 

Pacuan Kuda Tegalwaton dengan standart arena pacuan kuda 

Internasional dan tinjauan pustaka arsitektural. 

• Melalui pendekatan arsitektural tinjauan aspek pelaku baik dari 

aktivitas pelaku,jumlah pelaku, kebutuhan ruang yang berkaitan 

dengan fungsi ruangnya.  
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• Melakukan pendekatan sistem dan pengolahan pada 

Pengembangan Arena Pacuan Kuda Tegalwaton dari aspek 

utilitas bangunan, keamanan, proteksi dini pada kebakaran. 

• Melakukan analisa kondisi lingkungan makro dan analisa 

lingkungan mikro pada tapak arena pacuan kuda Tegalwaton.  

b. Tahap Sintesa 

• Menentukan program zonasi tata ruang luar dan tata ruang dalam 

bangunan berdasarkan hubungan ruang dan hirarki ruang.  

• Menentukan program sistem bangunan seperti selubung 

bangunan,material,sirkulasi, utilitas, struktur, safety dan security 

pada bangunan arena pacuan kuda.  

• Menentukan penekanan desain yang sesuai dengan konsep yang 

akan diterapkan.  

 

1.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

Metode perancangan arsitektur yaitu langkah yang dilakukan 

setelah menerima  progam arsitektur yang telah dianalisa sehingga 

menemukan permasalahan dan  kebutuhan bangunan yang 

diprogamkan dan dapat diterjemahkan ke dalam suatu gambar 

desain yang terukur dan dapat direalisasikan.Berikut metode metode 

yang digunakan : 

a. Tahap analisa tapak 
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Setelah mendapatkan analisis dari evaluasi pada arena 

pacuan kuda tegalwaton kemudian menganalisa data dari tapak dan 

menentukan zoning tata guna lahan secara mikro dan makro. 

b. Pembuatan konsep desain 

Membuat gagasan utama dan pendukung yang mendasari 

perancangan bangunan secara keseluruhan baik dari desain, 

penataan ruang, penampilan bangunan dan utilitas yang diterapkan 

dan menjadi acuan hingga proses akhir desain. 

c. Rancangan skematik desain 

Studi bentuk gubahan massa melakukan percobaan bentuk 

dalam bentuk sketsa sketsa dan tiga dimensi untuk mendapatkan 

bentuk dan lokasi bangunan yang dianggap tepat pada lokasi tapak. 

d. Pengembangan perancangan desain 

Meliputi pembuatan : 

• Gambar kerja 

Pembuatan gambar kerja akan dibuat menggunakan 

software AutoCAD (2d). 

• Gambar animasi 

Pembuatan gambar animasi akan dibuat menggunakan 

software Google SketchUp, Vray, Photoshop, Lumion dan Aplikasi 

pengeditan video. 

• Gambar detail 
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Pembuatan gambar detail tertentu yang digunakan untuk 

menunjang kejelasan gambar kerja akan dibuat menggunakan 

software AutoCAD (2d) dan SketchUp. 

e. Presentasi produk perancangan 

Presentasi produk perancangan dibuat dengan menggunakan 

software Microsoft PowerPoint dan CorelDraw. 

 

1.4.5 Bagan Metoda Perancangan 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

1.5.1 BAB I : Pendahuluan 

Berisi uraian-uraian yang bersifat mengenalkan judul proyek. 

Diagram 1. 2 Bagan Metode Perancangan 
Sumber : analisis pribadi 
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Uraian mengenai pengenalan akan dijabarkan dalam subbab-

subbab, meliputi ; gagasan awal dan alasan pemilihan judul proyek, 

tujuan dan sasaran dibahasnya proyek ini, lingkup pembahasan 

mengenai proyek ini, metoda pembahasan dan sistematika 

pembahasan yang akan dipakai untuk membahas proyek ini. 

1.5.2 BAB II : Tinjauan Proyek 

Berisi tentang gambaran mengenai lokasi proyek 

pengembangan dan redesain arena pacuan kuda Tegalwaton yang 

di evaluasi pada fasilitas fasilitas yang berkaitan dengan arena 

pacuan kuda dengan standart internasional dan kajian arsitektur 

sehingga mendapatkan data analisis untuk tahap panduan 

perancangan. Dan berisi tentang gambaran umum mengenai proyek 

yang dipilih, berupa penjelasan proyek yang dipilih, berupa fungsi 

dan tugas utama, serta karakteristik dari judul proyek yang dipilih, 

latar belakang, perkembangan dan trend yang berkaitan dengan 

judul proyek. 

Pada bab ini, juga akan di bahas gambaran khusus dari proyek 

yang dipilih, berupa terminologi judul proyek, uraian kegiatan, 

pelaku, fasilitas dan prasarana yang ada dalam proyek, juga 

spesifikasi dan persyaratan guna mendesain proyek yang dipilih. 

 

1.5.3 BAB III : Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Berisi studi literature yang berkaitan dengan judul proyek dan 

hasil analisis dari lokasi tapak (Bab II) sebagai landasan Arena 
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Pacuan kuda.Internasional.,berupa alternatif-alternatif yang memiliki 

pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan dipakai 

untuk menetapkan alternatif (dilakukan pada bab V : Program 

Arsitektur) yang akan dipakai dalam judul proyek.  

Dalam bab ini, terdapat 3 pengklasifikasian, yaitu studi literatur 

yang berkaitan dengan : 

• Konteks Arsitektural 

• Konteks Sistem bangunan 

• Konteks Lingkungan 

1.5.4 BAB IV : Program Arsitektur 

Berisi uraian program-program yang sudah ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dalam bab 

III, program-program yang sudah ditetapkan ini, akan dipakai 

sebagai dasar untuk melakukan proses perancangan. 

1.5.5 BAB V : Kajian Teori 

Berisi kajian teori yang digunakan untuk  tinjauan penerapan 

pada proyek yang dipilih meliputi studi preseden,uraian dan tema 

dan berisi kajian terhadap juga dibahas permasalahan dari proyek ini 

yang akan dipertimbangkan dari beberapa aspek dapat berupa 

uraian referensi untuk memecahkan permasalahan maupun 

implementasi penerapan desain yang serupa 

1.5.6 KEPUSTAKAAN 

Berisi tentang sumber dan referensi yang didapatkan dan 

digunakan  termasuk sumber dari media buku jurnal, panduan 
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maupun media elektronik meliputi daftar pustaka, daftar gambar , 

daftar table dan daftar diagram/bagan 

1.5.7 LAMPIRAN 

Berisi data-data yang berkaitan dengan proyek Pengembangan 

Arena Pacuan Kuda Tegalwaton Kab Semarang digunakan sebagai 

data penyerta/pelengkap. 

 

BAB II 

TINJAUAN PROYEK 

 

2.1  Tinjauan Umum 

2.1.1 Gambaran Umum 

Arena pacuan kuda merupakan wadah dalam olahraga 

berkuda yang memiliki memenuhi persyaratan yang sangat spesifik 

untuk kuda, joki dan pelatih, tidak termasuk para penonton. Tidak 

seperti acara2 olahraga yang lain, penonton tidak tetap duduk di 

kursi yang telah dipesannya. Mereka berpindah dari area pre-parade 

ke area parade ring ke tempat area menonton/grandstand dan 

menginginkan jalan antara keduanya menjadi lancar dan cepat. 

Mereka selalu menginginkan pemandangan yg bagus dari kuda, joki, 

jalur, dan penonton lain. 

Bahkan, berhubungan dengan olahraga yang lain, waktu dalam 

berolahraga di arena yg peserta habiskan sangatlah pendek. 

Dengan mempertimbangkan hal hal itu, arena pacuan kuda adalah 

fasilitas olahraga yang paling rumit. Karena itu, desainnya 




