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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kegiatan bersepeda saat ini cukup banyak diminati masyarakat 

sebagai pilihan olahraga. Masyarakat perkotaan berolahraga sepeda 

untuk menjaga kebugaran tubuh, bahkan beberapa orang menjadikan 

olahraga bersepeda sebagai gaya hidup. Komunitas bersepeda di 

perkotaan bertambah jumlahnya, baik itu komunitas baru ataupun 

penambahan anggota. 

Olahraga bersepeda selain sebagai kegiatan berolahraga juga 

dapat dimanfaatkan sebagai ajang unjuk prestasi. Ada beberapa 

cabang olahraga bersepeda yang berkembang di masyarakat saat ini, 

salah satunya balap sepeda. Awal mula olahraga balap sepeda 

dimulai di Jawa Tengah, menjadi pusat awal kegiatan balap sepeda. 

Kemudian terbentuklah persatuan untuk seluruh Indonesia yaitu, 

Ikatan Sport Sepeda Indonesia ( ISSI ) bertujuan untuk memudahkan 

dalam pembinaan, pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan. 

Banyak komuitas sepeda di indonesia yang terbentuk, serta 

beberapa event tour sepeda yang pesertanya cukup banyak mulai dari 

peserta dalam negeri juga dari luar negara indonesia. Beberapa atlet 

pelatnas ISSI (Ikatan Sport Sepeda Indonesia) mulai menunjukkan 



2 
 

prestasi, dengan meraih mendali di beberapa perlombaan khususnya 

untuk cabang olahraga sepeda balap. Dibutuhkan pemusatan 

pelatihan untuk mengumpulkan atlet pelatnas menerima pelatihan 

dalam mempersiapkan diri maju ke pertandingan. 

Di Indonesia jumlah fasilitas arena balap sepeda masih sedikit 

jumlahnya, itupun berada di ruangan luar dengan kondisi tidak 

beratap. Beberapa fasilitas arena balap sepeda (velodrome) di 

Indonesia kondisinya belum memenuhi standar kelayakan. Kutipan 

ungkapan ketua umum PB PSSI ketika diwawancara oleh juara.net 

mengakatan ; "Saya ingin PB ISSI mempunyai pusat pelatihan terpadu 

seperti yang ada di India dan Korea Selatan. Saya iri dengan PBSI 

yang mempunyai pusat pelatihan nasional di Cipayung. Semoga tahun 

ini bisa terealisasi," ucap Oktohari. Menurut Oktohari “untuk lokasi PB 

ISSI mempertimbangkan beberapa tempat di Jawa Tengah, seperti 

Muntilan dan Malang (Jawa Timur).” Dikutip dari juara.net (2/5/2016). 

Prestasi atlet pelatnas kejuaraan sepeda balap mulai menigkat 

dan berhasil meraih beberapa mendali di berbagai perlombaan. 

Mengingat belum adanya pusat pelatihan altet balap sepeda serta 

kondisi arena sepeda balap yang kurang memenuhi standar, sehingga 

dibutuhkan tempat yang memenuhi standar (indoor & outdoor) untuk 

berlatih. 
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1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan  

Tujuan penyusunan landasan teori proyek pusat pelatihan 

olahraga sepeda balap sebagai tahap pembuatan Proyek Akhir 

Arsitektur (PAA). 

1.2.2. Sasaran 

  Sasaran dari landasan teori dan program ini adalah tersusunnya 

Pusat pelatihan olahraga sepeda balap dengan konsep tema desain 

arsitektur bioklimatik. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan proyek ini adalah mendesain sebuah 

kompleks bangunan baru dengan fungsi sebagai pusat pelatihan 

olaharaga sepeda balap. Pusat pelatihan ini berlokasi di kabupaten 

Magelang sebagai opsi perencanaan ketua ISSI. Dengan adanya 

pemusatan pelatihan ini, potensi atlet-altet dapat terlatih dengan baik 

menjadi berkualitas dan mampu bersaing di perlombaan berskala 

Internasional. Pusat pelatihan olahraga sepeda juga menyediakan 

arena lintasan untuk masyarakat umum berolahraga. Arena lintasan 

bagi atlet dan masyarakat umum sama, penggunaannya di sesuaikan 

dengan waktu dan jadwal latihan atlet.  



4 
 

 Lingkup pembahasan proyek ini terbagi menjadi beberapa poin berikut 

ini : 

 Mendesain pusat pelatihan olahraga sepeda balap dengan 

standar internasional. Dengan acuan sebagai berikut : 

o Sport England Design Guide, note: cycling sport facilities 

o SNI 03-3617-1994 Tata Cara Perencanaan Teknik 

Bangunan Gedung Olahraga. 

 Sirkulasi penghawaan pada arena lintasan indoor dan penataan 

pencahayaannya. 

 Menciptakan suasana nyaman pada asrama atlet, bertujuan 

untuk proses istirahat yang optimal demi kesehatan dan mental 

atlet. 

 Menciptakan desain yang sesuai dengan lingkungan sekitar dan 

merespon iklim. 

1.4. Metode Pembahasan 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer diperolah dengan melakukan 

pengamatan langsung ke arena lintasan sepeda balap, studi banding 

ke Velodrome Stadion Manahan, Solo. Data yang diperoleh berupa 

gambar, kebutuhan ruang, kelengkapan fasilitas, aktivitas yang 

dilakukan dan jumlah pelakunya. Selain itu juga melakukan 
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wawancara ke atlet atau pelatih tentang kekurangan fasilitas yang 

perlu ditambahkan, permasalahan yang sering timbul dari objek survey 

lapangan. Hasil data dan wawancara bertujuan untuk mendesain 

pusat pelatihan olahraga sepeda balap yang lebih baik. Data sekunder 

berupa kajian teori diambil dari literatur sebagai pedoman dalam 

proses perancangan pusat pelatihan olahraga sepeda balap 

1.4.2. Metoda Pembahasan dan Analisa 

Data-data yang sudah diperoleh akan disusun dan dianalisa 

dengan metode induktif dan deduktif. Pembahasan melalui metode 

induktif dengan melakukan studi banding ke sebuah kasus proyek 

sejenis. Hal ini bertujuan untuk lebih memahami, mengenal dan 

merasakan suasana serta aktifitas pelaku di dalam proyek 

perancangan. Pembahasan metode deduktif dengan cara berpedoman 

pada standar-standar dan persyaratan di dalam literatur. 

1.4.3. Metode Pemrograman 

Metode pemrograman menggunakan tiga tahap yaitu, pengumpulan 

data, analisis dan sintesis. 

 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan tinjauan 

langsung ke proyek sejenis, velodrome stadion manahan, Solo. 

Melakukan pengamatan dan wawancara dengan salah satu 
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atlet sepeda balap. Selain itu data sekunder diperoleh melalui 

literatur berkaitan tentang pusat pelatihan olahraga sepeda 

balap. 

 Analisis 

Memproses data yang sudah didapat mengolah dengan 

melakukan analisa untuk menentukan permasalahan dominan. 

 Sintesis 

Kumpulan data yang sudah terpilih disatukan untuk 

menentukan tema perancangan yang sesuai pada tahap ini. 

1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur 

Dalam proses perancangan arsitektur dilakukan dengan beberapa 

pendekatan sebagai berikut : 

 Pendekatan analogi, yaitu meniru bentuk dari sebuah objek 

yang sudah ada ke dalam proyek perancangan. 

 Pendekatan preseden, yaitu dengan meniru bangunan yang 

sudah ada terkait fungsi bangunan. 

Dalam proses perancangan terdapat beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

 Menentukan tema perancangan, sebagai gambaran suasana 

yang akan disuguhkan ke dalam proyek perancangan. 
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 Menentukan konsep, berisi gagasan tentang komponen-

komponen atau elemen bangunan yang akan di terapkan. 

 Membuat rancangan skematik, melalui sketsa-sketsa yang 

berhubungan dengan tema dan konsep. 

 Pengembangan desain, pengembangan dari rancangan 

skematik ke dalam gambar kerja 

 Pembuatan detail, yaitu membuat detail dari bagian-bagian 

bangunan yang akan di tonjollkan. 

 Presentasi, menyampaikan gagasan, pemikiran dan hasil akhir 

kepada penguji. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang proyek, tujuan 

dan sasaran, lingkup metoda dan sistematika pembahasan.  

Tinjauan proyek dijelaskan mengenai tinjauan umum, tinjauan 

khusus, dan kesimpulan proyek.  

Analisa pendekatan program arsitektur dijelaskan mengenai 

analisa pendekatan arsitektur, pendekatan sistem bangunan, dan 

analisa konteks bangunan. 

Program Arsitektur dijelaskan mengenai konsep program, 

tujuan, faktor penentu, faktor persyaratan, perancangan dan program 

arsitektur.  
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Kajian teori dijelaskan mengenai teori penekanan desain  dan 

masalah dominan pada bangunan Pusat Pelatihan Olahraga Se[eda 

Balap.  

Daftar pustaka, pada bagian ini berisi sumber referensi yang 

dimuat dalam kajian teori dari literatur, jurnal, studi lapangan, studi 

wawancara dan internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


