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BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

3.1. Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

3.1.1. Studi Aktifitas 

3.1.1.1. Pengelompokan-Kategorisasi-Sifat Kegiatan 

Pada perancangan Pusat Pelatihan Olahraga Sepeda Balap 

pengelompokkan aktifitas berdasarkan studi pelaku, antara lain: 

 Atlet  

Atlet merupakan pelaku utama di dalam perencanaan 

bangunan ini. Kegiatan utama atlet berlatih dan menerima pembinaan 

atau arahan dari pelatih. Atlet beristirahat di asrama, makan dan 

minum atau melakukan keperluan pribadi sesekali. Atlet yang berada 

di pusat pelatihan ini atlet balap sepeda dan atlet bmx dikelompokkan 

menjadi 3 kelompok : 

- Pemula ( usia 12-15 tahun ) 40 orang 

- Junior ( usia 15-18 tahun ) 40 orang 

- Senior ( usia 18 ke atas) 40 orang 

Jumlah dan penggolongan atlet diperoleh melalui hasil 

wawancara  dengan Bapak Nur Rahman (pelatih setlak Prima ISSI) 

yang dianalisa dan diasumsikan, keseluruhan total atlet di pusat 
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pelatihan 120 orang. Jumlah atlet senior balap sepeda yang mengikuti 

pelatihan saat ini 18 orang, jumlah tersebut tidak mengikat di setiap 

musim perlombaan. Usia pemula-junior didapat dari klub pelatihan 

VDCC Kota Semarang, dimana beliau juga sebagai pelatih. Kegiatan 

pelatihan atlet terbagi menjadi 3 sistem pelatihan, sebagai berikut : 

- VT, latihan dilakukan di lintasan trek (velodrome/bmx) 

- RD, latihan dilakukan di jalan raya 

- GM, latihan kebugaran tubuh (gymnastic) 

Kegiatan latihan dilakukan sehari dua kali sesi latihan, rutin setiap hari 

kecuali hari minggu. Berikut ini tabel jadwal pelatihan di dalam pusat 

pelatihan melalui analisa data wawancara pelatih ISSI : 

Tabel 3 Jadwal pelatihan atlet 

Sumber : data, analisa pribadi 

Hari 

Kelompok atlet pelatihan 

Pagi 

08.00-10.00 

Sore 

15.00-17.00 

Malam 

19.00-21.00 

Senin 
GM(J) 

VT(S) 

VT(P) 

GM(S) 

VT(J) 

GM(P) 

Selasa 
RD(S) 

GM(J) 

GM(S) 

VT(J) 
GM(P) 

Rabu 
VT(S) 

RD(J) 

VT(P) 

GM(S) 
GM(J) 

Kamis 
RD(P) 

GM(S) 

GM(J) 

VT(S) 
GM(P) 

Jumat GM(J) VT(P) VT(J) 
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VT(S) GM(S) GM(P) 

Sabtu 
RD(P) 

GM(J) 

GM(P) 

VT(J) 
GM(S) 

Minggu LIBUR 

 Pelatih  

Kelompok pelatih terdiri dari pelatih bmx dan pelatih sepeda 

balap. Kegiatan pelatih disini melatih para atlet untuk mampu 

memepersiapkan mereka bertanding pada perlombaan atau event 

berskala nasional maupun internasional. Pelatihan di bagi sesuai 

dengan kelompok tingkat kemampuan atlet menjadi 3 kelompok : 

 Kelompok Pemula, melatih atlet pemula (2 pelatih, 2 asisten) 

 Kelompok Junior, melatih atlet junior (2 pelatih, 2 asisten) 

 Kelompok Senior, melatih atlet senior (2 pelatih, 2 asisten) 

Pelatih yang membina atlet di dalam pusat pelatihan tinggal di 

asrama, bagi pelatih yang sudah berkeluarga tetap tinggal di asrama 

dan keluarga di rumah. Pelatih untuk tinggal di asrama mengawasi 

dan mengatur jadwal latihan para atlet. 

 Tim Medis 

Tim medis bertugas memberikan pertolongan pertama apabila 

terjadi kecelakaan sekaligus pemeriksaan rutin kesehatan para atlet 

dan melakukan fisiotherapi terhadap atlet. 

 Kepala Pengelola 
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Kegiatan utama kepala pengelola yaitu memimpin dan 

mengelola segala urusan atau keperluan Pusat Pelatihan Olahraga 

Sepeda Balap. 

 Staff Pengelola 

Kegiatan staff pengelola membantu kepala pengelola dalam 

berbagai kegiatan diantaranya; administrasi, keuangan, infrastruktur, 

dll. Staf pengelola meliputi bagian administrasi dan operasional, 

berjumlah 6 orang. 

 Pembantu 

Aktifitas yang dilakukan pembantu menyiapkan keperluan atlet 

seperti makanan (memasak di dapur), mencuci pakaian atlet, 

dll. 

 Petugas Kebersihan 

Aktifitas yang dilakukan membersihkan keseluruhan komponen 

di dalam dan luar Pusat Pelatihan. 

 Petugas Keamanan 

Bertugas menjaga keamanan keseluruhan penghuni bangunan 

melalui penjagaan, memantau CCTV, berkeliling bangunan. Petugas 

keamanan ini dibagi menjadi 3 shift waktu kerja, 2 orang bertugas 

setiap shiftnya dan total petugas keamanan berjumlah 8 orang. 



43 
 

 

 

 Petugas Teknik 

Kegiatan petugas teknik memperbaiki dan mengatasi setiap 

permasalahan pada keseluruhan sistem bangunan 1 orang 

koordinator. 

 Pengunjung 

Aktifitas utama pengunjung yaitu memanfaatkan fasilitas 

olahraga sepeda yang ada di pusat pelatihan pada waktu tertentu, 

selain itu menyaksikan kegiatan latih tanding atlet pada lintasan balap. 

Sasaran pengunjung berasal dari masyarakat lokal, sekitar pusaat 

pelatihan. 

 

Tabel 4 Studi Pelaku, kategorisasi dan sifat kegiatan 

Sumber : analisis pribadi 

No Pelaku Jumlah Aktifitas 
Kebutuhan 

Ruang 

Sifat 

Aktifitas 

1 Atlet 120 orang 

Cek Kesehatan Ruang Medis Privat 

Pemanasan Infield Publik 

Berlatih  
Track / 

Lintasan 
Publik 
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Persiapan Ruang Ganti Privat 

BAB / BAK Lavatory Privat 

Istirahat 
Asrama 

(ruang tidur) 
Privat 

2 Pelatih 24 orang 

Cek Kesehatan Ruang Medis Privat 

Persiapan Ruang Ganti Privat 

BAB / BAK Lavatory Privat 

Meeting Ruang Rapat Privat 

Istirahat 
Asrama 

(ruang tidur) 
Privat 

3 
 

Pengunjung 
400 orang 

Menonton latih 

tanding 
Tribun  

Publik 

Berolahraga sepeda 
Arena 

Lintasan 

Membeli makanan & 

minuman 
Kantin  

Publik 

 

Membeli 

merchandise / 

perlengkapan 

olahraga sepeda 

Retail / 

Tenant 

BAB / BAK Lavatory  Privat  

4 Tim Medis 2 orang 

Membantu P3K, 

Cek Kesehatan 
Ruang Medis Privat 

Melakukan 

Fisioterapi 

Ruang 

Fisioterapi 
Privat  



45 
 

BAB / BAK Lavatory  Privat  

5 
Kepala 

Pengelola  
1 orang 

Mengatur 

pengelolaan 

bangunan 

Ruang 

Pengelola 

(pimpinan) 

Privat 

Menerima Tamu Ruang Tamu Semi Publik 

BAB / BAK Lavatory  Privat  

Meeting  Ruang Rapat Privat  

6 
Staff 

Pengelola 
6 orang 

Administrasi 

Pengelolaan 

Ruang 

Administrasi 
Semi Publik 

Menerima Tamu Ruang Tamu Semi Publik 

Penyewaan lintasan 

/ track 

Ruang 

Administrasi  
Semi Publik 

Meeting  Ruang Rapat Privat  

Servis Sepeda Ruang Servis Semi Publik 

BAB / BAK Lavatory  Privat  

7 
Petugas 

Kebersihan 
4 orang 

Membersihkan  

(sapu, pel, cuci), 

Perawatan 

Bangunan 

Ruang 

Pengelola 

Servis  

Lintasan 

Track 

Lavatory  

Tribun  

Lobby 

(entrance) 

Taman, 

Pedestrian 

BAB / BAK lavatory Privat  
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Persiapan  Ruang OB Privat  

8 
Petugas 

Keamanan 

8 orang Menjaga Keamanan 

Bangunan 

Pos Jaga Publik  

Ruang CCTV Semi Publik 

BAB / BAK Lavatory  Privat  

9 
Petugas 

Teknis 
1 orang 

Memperbaiki dan 

Merawat 

Permasalahan 

Teknis Bangunan 

Arena 

Lintasan / 

Track 

Servis  Ruang 

Genset 

Utilitas 

Bangunan 

10 Pembantu  4 orang 
 

Memasak makanan Dapur  Servis 

Mencuci 

pakaian+setrika 

Ruang 

Loundry 
Servis  

Istirahat  
Ruang Tidur 
Pembntu 

Privat  

3.1.1.2. Pola Kegiatan 

 Pola kegiatan atlet berlatih 
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 Pola kegiatan pelatih pusat pelatihan 

 

 

 Pola kegiatan pengelola 

asrama 

R. Persiapan 

R. Pemanasan 

(arahan pelatih) 

arena latihan 

(lintasan/track) 

R. penyimpanan 

asrama 

R. berkumpul 

R. makan 

parkir 

(datang) 

- R. Pelatih 

- Asrama 

R. Persiapan 

R. Pemanasan 

(memberikan 
pengarahan) 

arena latihan 

(lintasan/track) 

R. Persiapan 

(ganti & bilas) 

- R. Pelatih 

-  Asrama 

parkir 
(pulang) 

Bagan 1 Pola kegiatan atlet berlatih 

Sumber : analisis pribadi 

Bagan 2 pola kegiatan pelatih pusat pelatihan 

Sumber :  analisis pribadi 
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 Pola kegiatan Staff Pengelola 

 

Bagan 4 Pola kegiatan staff pengelola 

  Sumber : analisis pribadi 

 Pola kegiatan pengunjung 

parkir 

(datang) 

- R. Pengelola 

-R. rapat 

-R. Tamu 

Kantin 

Lavatory   

parkir 

(pulang) 

parkir 

(datang) 

- R. Staff Pengelola 

- R. Administrasi 

-R. rapat 

-R. Tamu 

Kantin 

Lavatory   

parkir 

(pulang) 

Bagan 3 pola kegiatan pengelola 

Sumber : analisis pribadi 
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 Pola kegiatan Pembantu 

 

 Pola kegiatan petugas keamanan 

parkir 

(datang) 

lobby 

- lintasan track 

- R.administrasi 

-R. Tamu 

- R Serbaguna 

- Lavatory 

- Kantin 

parkir 

(pulang) 

istirahat 

(R. tidur pembantu) 

R. Loundry 

R. jemur 

Setrika Pakaian 

Dapur 

R. makan 

Lavatory 

istirahat 

(R. tidur 
pembantu) 

Bagan 5 pola kegiatan pengunjung 

Sumber ; analisis pribadi 

Bagan 6 Pola kegiatan pembantu 

Sumber: analisis pribadi 
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Bagan 7 pola kegiatan petugas keamanan 

  Sumber : analisis pribadi 

 

 

 

 

 

 Pola kegiatan petugas kebersihan 

 

Parkir 

(datang) 

Pos Jaga 

R. CCTV 
Lavatory 

Parkir 

(pulang) 

Parkir 

(datang) 

Ruang OB 
Membersihkan 

Ruangan + outdoor 

Parkir 

(pulang) 



51 
 

Bagan 8 pola kegiatan petugas kebersihan 

  Sumber : analisis pribadi 

 Pola kegiatan Tim Medis 

 

Bagan 9 pola kegiatan tim medis 

Sumber : analisis pribadi 

 

Parkir 

(datang) 

Ruang Medis 
Lavatory 

Istirahat 

Parkir 

(pulang) 
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3.1.2. Studi Fasilitas 

3.1.2.1. Kebutuhan Ruang 

Tabel 5 Kebutuhan Ruang 

Sumber : analisis pribadi 

Jenis Ruang Kategori Ruang Nama Ruang 

INDOOR 

Utama 

Track / lintasan 

(velodrome) 

Tribun Penonton 

Asrama atlet / pelatih 

Ruang penyimpanan 

Sepeda 

Ruang Persiapan 

Ruang pemanasan dan 

lapangan futsal (infield) 

Kantor Pengelola 

Penunjang 

lobby 

Ruang makan 

Ruang Fitnes 

Ruang Administrasi 

Ruang Serbaguna 

Ruang Rapat 
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Ruang Berkumpul 

 Kamar Tidur Pembantu 

Servis 

Lavatory  

Gudang  

Loundry  

Dapur 

Ruang kontrol 

Ruang CCTV 

Ruang MEE 

Ruang Pompa 

Ruang Generator 

Janitor  

Pos Jaga 

OUTDOOR 

Utama Sirkuit bmx 

Penunjang 

Taman (Aktif dan pasif) 

Joging Track 

Parkir 

Servis Tempat Sampah 
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3.1.2.2. Studi Ruang Khusus 

 Track / Lintasan 

Lintasan balap sepeda ini sering disebut velodrome. Terdiri dari 

dua bagian lintasan, lintasan lurus dan lintasan melengkung dengan 

kemiringan hampir 45°. Kemiringan lintasan melengkung bertujuan 

untuk memudahkan atlet sepeda berbelok, dengan konfigurasi 

kecepatan penuh dan gaya gravitasi. 

 

 

 Lintasan velodrome berstandar international persyaratan 

minimum panjang lintasan 250m. Panjang lintasan dikalikan dengan 

putaran penuh atau setengah putaran mencapai keseluruhan 1.000m. 

berikut  Lintasan  dengan panjang minimum kemiringan semakin 

curam, sebuah lintasan 250m dengan kemiringan 45° sedangkan 

Gambar 3. 1 potongan lintasan 

Sumber : englandsport.org. 2011 
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lintasan 333m dengan kemiringan 32°. Hal ini berpengaruh terhadap 

gerak atau laju atlet ketika di lintasan melengkung. Lebar lintasan 

kategori internasional 7m (konstan), selain itu lebar lintasan minimal 

5m.  

 

Tabel 6 standar lintasan dan infield Velodrome 

Sumber : Schurmann, Ralph. 1988 

Panjang Lintasan Infield Area 

133.333m  1000m = 7.5 lap 15m x 30m 

142.857m  1000m = 7 lap 16m x 35m 

153.846m  1000m = 6 lap 18m x 40m 

166.666m  1000m = 6 lap 20m x 40m 

181.818m  1000m = 5.5 lap 25m x 50m 

200m         1000m = 5 lap 30m x 60m 

222.222m   1000m = 4.5 lap 35m x 60m 

250m         1000m = 4 lap 40m x 60m 

285.714m   1000m = 3.5 lap 45m x 70m 

333.333m   1000m = 3 lap 50m x 75m 

400m          1000m = 2.5 lap 60m x 100m 
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Semua lintasan trek memliki standar penandaan garis berbagai 

warna. Setiap garis atau tanda lintasan diterapkan dengan cat atau 

produk yang tidak licin sehingga atlet tidak tergelincir. 

 

Gambar 3. 2 Tanda Garis lintasan Velodrome 

Sumber : velodromeshop. 2017 

- Blue Band 

Merupakan peralihan antara lintasan datar dan lintasan miring 

dengan lebar 10% dari lebar lintasan velodrome. Pada area ini 

tidak diijinkan adanya iklan. 
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- Safety Zone 

Terletak diantara blue band dan infield dengan lebar minimal 2.5 

meter di lintasan lurus dan 3.5 meter di lintasan melengkung. 

Pada area ini harus terbebas dari instalasi yang dapat 

menimbulkan resiko cidera  bagi atlet. Material yang digunakan 

harus bersifat lembut, untuk bangunan indoor direkomendasikan 

menggunakan kayu atau bahan sintetis lembut. 

- Pagar Pengaman 

Pagar pengaman merupakan 

pembatas antara lintasan velodrome 

dengan tribun penonton. Tinggi 

minimal pagar pengaman ini 900 mm 

dari permukaan bawah lintasan, 650 

mm tertutup seutuhnya oleh dinding 

halus kemudian 250mm diatas dinding 

berupa pagar besi.  

- Material Lintasan 

Pada velodrome indoor lintasan menggunakan material kayu, 

harus yang tahan kelembaban dan kuat, disarankan kayu 

merbau. Lintasan kayu berdampak pada laju kecepatan gulir 

sepeda menjadi semakin cepat, akan tetapi biayanya mahal. 

Selain kayu, lintasan dari beton dengan perawatan yang mudah 

Gambar 3. 3 pagar 
pengaman 

Sumber : Dok. Pribadi 
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dan mampu bertahan lama, akan tetapi keberhasilan lintasan ini 

pada proses finishing permukaannya. 

 

 

 

 Infield 

Merupakan area di tengah lintasan yang dapat digunakan 

sebagai tempat persiapan atau pemanasan. Selain itu area ini dapat 

difungsikan sebagai tempat olahraga lain seperti futsal dan dapat 

difungsikan untuk area komersil (pameran). Area ini berada harus ada 

di dalam infield sebagai fasilitas untuk atlet mekakukan pemanasan 

sebelum berlatih atau bertanding.  

 Lintasan BMX 

Panjang lintasan BMX internasional 300-400m dengan lebar 

lintasan 10m. Terdiri dari tanjakan dan turunan cukup curam. Area 

start memiliki ukuran 12m dengan panjang 40m. 

 

Gambar 3. 4 area start BMX 

Sumber : englandsport 
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 Area Pemanasan 

 

Gambar 3. 5 detail sirkuit BMX 

Sumber : englandsport 

 

 Terowongan 

Merupakan akses bawah tanah menuju ke infield tanpa harus 

melewati lintasan. Fungsi dari terowongan ini untuk menjadi tingkat 

privasi atlet didalam pusat pelatihan dengan pengunjung yang 

menyewa lapangan futsal atau lintasan velodrome. 
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 Tribun Penonton 

Tribun penonton ini berfungsi sebagai simulasi atlet berlatih 

menghadapi pertandingan. Tribun ini bisa dipakai masyarakat umum 

yang ingin melihat kegiatan pelatihan atau event kegiatan berskala 

kota. 

 Ruang Persiapan 

Ruangan ini sebagai tempat transit utama atlet ataupun pelatih 

untuk mempersiapkan diri, ganti dan bilas atau mandi, serta dilengkapi 

fasilitas loker. Area ini dibagi menjadi dua bagian untuk pria dan 

wanita.  

 Jogging Track 

Material jogging track menggunakam material khusus untuk 

berlari, biasanya bahan karet sintetis. 
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3.1.2.3. Studi Besaran Ruang 

 Kebutuhan  besaran ruang untuk menentukan luas sirkulasi 

pada ruangan menggunakan beberapa panduan sumber informasi 

data sebagai berikut : 

- TSS : Time Saver Standart 

- SBR : Studi Besaran Ruang 

- NAD : Neufert Architect Data Jilid 1,2 dan 3 

- UCI : Union Cycling International 

- AS : Asumsi 

Dalam perhitungan besar sirkulasi dilakukan penghitungan dengan rumus 

sebagai berikut : 

     

  
                            

Gambar 3. 6 lantai 
sintetis jogging track 

Sumber : alicdn.com 
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  LR : Luas Ruang 

  LP : Luas Perabot 
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Fasilitas Utama 

No Ruang 

Ju

ml

ah 

Kapasit

as 
Perabot Analisa Luas Total Sumber 

1 
Lintasan 

Velodrome 
1 

50 

orang 

Lintasan 

velodrome, 

Lap. Futsal 

(infield)  

7310m² 

+ 

terowon

gan 

(40m²) 

7350 

m² 
UCI 

2 

Ruang 

Ganti+bila

s 

2 
20 

orang 

Loker, 

bangku 

panjang 

 

27,9m² 

L.per: 

9m² 

Sirkulasi

200%  

55,8m² NAD 
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  2 10 orang Bilik Sower 

 

11,5m² 

Sirkulasi 

58% 

23m² SBR 

3 
Ruang 

Medis 
1 5 orang 

Bed periksa, 

meja dan 

kursi, lemari 

obat 

 

33m² 

L.per 

10.6m² 

Sirkulasi 

47% 

33m² SBR 

4 

Ruang 

Penyimpan

an Sepeda 

1 
40 

sepeda 

Sepeda + 

alat standart 

 

22,5m² 

Sirkulasi 

70% 

90m² UCI 
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5 
Tribun 

Penonton 
2 

200 

orang 

Bangku 

Penonton 

 

0,68 x 

200 = 

136m² 

Sirkulasi 

100% 

272 SBR 

6 
Ruang tidur 

asrama 
76 

150 

orang 

(70% 

pria, 

30% 

wanita) 

2x Single bed, 

2x lemari, 1 

meja+kursi 

 

13,5 

Luas per. 

5,7 

Sirkulasi 

136% 

1026 SBR 

7 Main Hall 1 
200 

orang 
- 

 

0,64m² x 

200 = 

128m² 

128m² SBR 
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Fasiitas Penunjang 

No Ruang 

Ju

ml

ah 

Kapasit

as 
Perabot Analisa Luas Total Sumber 

1 
Ruang 

Fitness 
1 40 orang 

Alat-alat 

fitness 
- 200m² 200m² NAD 

2 
Ruang 

Makan  
1 50 orang 

Meja dan kursi 

makan 

 

7,5m²  

Sirkulasi

158% 

75m² SBR 

3 
Ruang 

Berkumpul 
1 20 orang 

Sofa, meja tv, 

meja 

 

25m 

Luas per. 

10,5m 

Sirkulasi  

138% 

25m² SBR 
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Fasilitas Pengelola 

No Ruang 

Ju

ml

ah 

Kapasit

as 
Perabot Analisa Luas Total Sumber 

1 

Ruang 

Kepala 

Pengelola 

1 3 orang 

1 set meja 

kerja, sofa dan 

meja tamu, 1 

lemari 
 

24m² 

Luas 

per. 

6,8m² 

Sirkulasi 

250% 

24m² SBR 

2 Ruang Staff 1 6 orang 

6 set 

meja+kursi 

kerja, 6 lemari  

 

5m² x 6 

= 30m² 
30m² TSS 
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3 
Ruang 

Administrasi 
1 3 orang 1 meja, 3 kursi 

 

6,25m² 6,25m² SBR 

4 
Ruang 

Tamu 
2 5 orang 

Sofa dan meja 

tamu 

 

10,8m² 21,6m² SBR 

5 
Ruang 

Rapat 
1 16 orang 

Meja rapat 

melingkar, 

kursi 

 

50m² 

Luas per. 

16,3m² 

Sirkulasi 

200% 

50m² SBR 
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6 
Ruang 

Serbaguna 
1 

200 

orang 
Kursi, stage 

 

(0,68m² 

x 200) + 

4,5m² = 

140,5m² 

140,5m

² 
SBR 

7 
Ruang 

Arsip 
1 2 orang 

Lemari 

penyimpanan 

berkas 

- 8m² 8m² AS 

8 Gudang  1 - - - 10m² 10m² AS 

Fasilitas Servis 

No Ruang 

Ju

ml

ah 

Kapasit

as 
Perabot Analisa Luas Total Sumber 
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1 
Toilet 

Umum Pria 
1 15 orang 

9 urinoir, 6 wc, 

2 wastafel 

 

43,7m² 

Sirkulasi 

130% 

43,7m² SBR 

2 

Toilet 

Umum 

Wanita 

1 15 0rang 
14 wc, 3 

wastafel 

 

38,3m² 

Sirkulasi 

85% 

38,3m ² 

 

SBR 

3 

Toilet 

Pengelola 

Pria 

1 5 orang 
3 urinoir, 2 

wastafel, 1 wc 

 

15m² 

Sirkulasi 

195% 

15m² SBR 
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4 

Toilet 

Pengelola 

Wanita 

1 3 orang 
2 wastafel, 2 

wc 

 

12m² 

Sirkulasi 

85% 

12m² 

 

SBR 

5 

Toilet 

Asrama 

Putra 

1 20 orang 

10 shower, 2 

wastafel, 4 

urinoir, 6 wc 

 

66,5m² 

Luas per. 

43,3m² 

Sirkulasi 

50% 

66,5m² 

 

SBR 

6 

Toilet 

Asrama 

Putri 

1 20 orang 
10 shower, 8 

wc, 3 wastafel 

 

72m² 

Luas per. 

48,3m² 

Sirkulasi 

50% 

72m² 

 

SBR 

7 Dapur  1 2-4 Peralatan Luas dapur 40% dari ruang 30m² 30m² SBR 
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orang memasak makan(Soekresno. Idem, hlm 25) 

40% X 75m² = 30m² 

8 Laundry 1 
2-3 

orang 

Mesin cuci, 

papan setrika, 

tempat jemur 

 

18,9m² 

Luas per. 

5,6m² 

Sirkulasi 

238% 

18,9m² 

 

SBR 

9 
Ruang 

Pompa 
1 1 orang pompa - 16m² 16m² AS 

10 
Ruang 

Generator 
1 1orang 

1 Mesin 

generator 

1 mesin berukuran 8m² 

Membutuhkan sirkulasi lapang (100%) 

16m² 16m² AS 

11 Ruang MEE 1 1 orang Panel MDP - 30m² 30m² AS 

12 
Ruang 

CCTV 
1 1 orang 

 meja+kursi, 

monitor 
- 16m² 16m² AS 

13 Janitor 4 1 orang Peralatan - 4m² 16m² AS 
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kebersihan 

14 Gudang  1 
1-2 

orang 
- - 20m² 20m² AS 

15 Pos Jaga  4 1 orang 
1 meja+kursi, 

1 lemari 

 

5,6m² 22,4m² SBR 

16 

Ruang 

Tidur 

pembantu 

4 1 orang 

1 bed, 1 

lemari, 1 meja 

kecil 

 

5,25m² 

Sirkulasi 

114% 

21m² SBR 
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Tabel 7 Total Luas Kebutuhan seluruh bangunan 

Sumber : analisis pribadi 

No  Jenis Kelompok Kategori  Luas Total (m²) 

1 Kelompok Ruang Utama 8977,8 m² 

2 Kelompok Ruang Penunjang 300 m² 

3 Kelompok Ruang Pengelola 289,8 m² 

4 Kelompok Ruang Servis 453,8 m² 

Total Luas 10.021 m² 

Sirkulasi 15% 1.503 m² 

Luas Keseluruhan 11.524 m² 

 

 

 Kebutuhan Ruang Parkir 

Area parkir digunakan saat ada pertandingan balap sepeda 

ataupun BMX. 

Jumlah pengunjung 

 Balap sepeda 200 orang 

 BMX 200 orang 

 Pusat pelatihan 20 orang 

Jumlah keseluruhan pengguna bangunan 420orang. 
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o 20% menggunakan mobil = 84 orang 

 10% mobil berisi 2 orang = 4 mobil 

 30% mobil berisi 4 orang = 6 mobil 

 60% mobil berisi 6 orang = 8 mobil 

Total keseluruhan 18 mobil 

o 40% menggunakan motor = 168 orang 

 30% motor dinaiki 1 orang = 50 motor 

 70% motor dinaiki 2 orang = 58 motor 

o 5% pengunjung menggunakan angkutan umum  

o 15% pengunjung menggunakan sepeda = 63 sepeda  

Total kendaraan yang harus ditampung area parkir 

 18 mobil 

 108 motor 

 63 sepeda 

Menurut Departemen Perhubungan, ukuran luas efektif untuk 

meletakkan kendaraan termasuk ruang bebas membuka tutup pintu 

disebut Satuan Ruang Parkir. Berikut ini SRP dan kebutuhan luas 

parkir : 

Tabel 8 perhitungan kebutuhan parkir 

Sumber: analisis pribadi 

SRP mobil Luas parkir mobil 
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2,5m x 5m = 12,5m² 12,5m² x 18 = 225m² 

SRP motor 

= 0,75m x 2m = 1,5m² 

Luas parkir motor 

= 1,5m² x 108 = 162m² 

SRP sepeda 

= 2m x 0,6m = 1,2m² 

Luas parkir sepeda 

= 1,2m² x 63 = 75,6m² 

Luas parkir 462,6 m² 

Sirkulasi 100% 462,6 m² 

Total Luas Parkir 925,2 m² 

Area parkir saat tidak digunakan sebagai area komersil 

(pameran, event, dll.)
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Fasilitas Outdoor 

No Ruang 

Ju

ml

ah 

Kapasit

as 
Perabot Analisa Luas Total Sumber 

1 
Lintasan 

BMX 
1 - Lintasan  

 Panjang lintasan 350m x 12m = 

4200m² 

 Area permulaan 40m x 10m =  400m² 

(bagian dalam sirkuit yang tidak 

dipakai sebagai lintasan ±100%-

200% dari luas lintasan trek) 

4600m² 

+ 100% 

 

9200m² 

UCI, 

Analisis 

pribadi 

2 Area tim 20 - -  Area tim kapasitas 20 unit @ 10m² 10m² 200m² AS 

3 
Jogging 

Trek 
1 5 lajur lintasan  400m x 4m = 1600m² 1600m² 1600m² NAD 

4 
Tempat 

sampah 
1 - Bak sampah - 16m² 16m² AS 
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5 parkir 1 - - - 925,2m² 925,2m² SBR 

Luas Total 

11.941,2 

m² 
 

 

Fasilitas Luas Total 

Luas Keseluruhan bangunan 11.524 m² 

Ruang Luar 
11.941,2m² 
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 Luas Kebutuhan Tapak 

Luas Kebutuhan Tapak  = (Luas total bangunan ÷ KLB) + 

total kebutuhan outdoor & parkir 

        (11.524 m² ÷ 2) + 11.941,2m² 

       5762m² + 11941,2m²  

     = 17.703,2 m² 

 Luas Lantai Dasar 

Luas Lantai Dasar   = Luas Kebutuhan tapak x KDB 60% 

       17.703,2 m² x 60% 

     = 10.621,9 m² 

 Luas Ruang Terbuka 

Luas Ruang Terbuka = Luas Kebutuhan tapak - lantai 

dasar 

       17.703,2 m² - 10.621,9 m² 

     = 7081,3 m² 

 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Luas RTH = Luas ruang terbuka x 30% 

     7081,3 m² x 30% 

   = 2124,3m² 
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3.2.  Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1. Studi Sistem Struktur dan Pelingkup 

3.2.1.1. Sistem konstruksi pondasi bangunan 

Menentukan sistem struktur pondasi memerlukan pertimbangan  

terkait dengan : 

 Berat beban bangunan yang akan ditopang 

 Kondisi tanah (air tanah, tinggi permukaan air tanah, 

topografi) 

 Dampak yang ditimbulkan pada lingkunga sekitar bangunan 

 Proses pengerjaan (efisiensi waktu) dan resiko 

Alternatif penggunaan pondasi 

 Pondasi Sumuran 

Pondasi sumuran merupakan pondasi yang dapat diterapkan 

dengan kekerasan tanah berada di kedalaman 4-8m. Pondasi 

ini memiliki diameter efektif 80 – 100 cm. 

 

   

Gambar 3. 7 Pondasi 
Sumuran 

Sumber: 

httpshanggoroblog.wordpress.c

om20161112pondasi-sumuran-

itu 
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 Kelebihan menggunakan pondasi sumuran ini : 

 Menghemat galian tanah dibandingkan dengan penggunaan 

pondasi footplat 

  Proses pengerjaan pondasi tidak membutuhkan alat berat 

 Bore Pile 

Pondasi bore pile ini adalah jenis pondasi dalam yang 

pembuatannya dilakukan pengeboran tanah pada tahap awal. 

 

 

 

Pondasi bore pile memiliki keuntungan, antara lain : 

 Pemasangan tidak menimbulkan gangguan suara dan 

getaran yang dapat mengganggu bangunan disekitarnya 

 Kedalaman tiang dapt divariasikan 

 Mengurangi kebutuhan volume beton 

Gambar 3. 8 Sistem pondasi bored pile 

Sumber : belajarsipil.blogspot 
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Pondasi bre pile ini juga mempunyai kelemahan : 

 Pengecoran tiang dipengaruhi oleh kondisi cuaca 

 Mutu beton hasil pengecoran tidak terjamin 

keseragamannya di dalam tiang, mengurangi kapasitas 

dukungnya. 

 Diperlukan peralatan bor dan pemasangannya relatif susah 

 Pondasi Footplat 

Pondasi footplat atau sering disebut cakar ayam terbuat dari 

beton bertulang. Kedalaman pondasi footplat tidak dalam 1,5m 

– 3m. 

3.2.1.2. Sistem Struktur Atap 

Penggunaan struktur atap bentangan lebar untuk bangunan 

velodrome ini menciptakan fungsi ruang dibawahnya yang bebas 

kolom.  

 Space Frame 

Merupakan sistem konstruksi rangka ruang dengan 

menggunakan sistem sambungan antar batang dengan menggunakan 

bola baja atau ball joint. Sistem struktur space frame ini terdiri atas 

beberapa elemen struktur , yaitu sambungan, pipa besi, bola baja, 

konektor, baut dan pelat suport. 
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3.2.1.3. Material Bahan 

 Pengisi dinding 

Meterial bahan untuk mengisi dinding antara lain : bata 

merah, Bata ringan, Batako, Kaca dan Kayu olahan. 

 

Gambar 3. 10 bata merah (a), bata ringan (b), batako (c), kayu olahan (d) dan kaca (e) 

Sumber : rumahidolaku.com 

 Pelingkup Bangunan 

Gambar 3. 9 Space Frame 

Sumber : www.jasasipil.com 
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Material bahan pelingkup bangunan atau selubung 

bangunan menggunakan beberapa alternatif pilihan bahan, 

antara lain : 

 Ethylene tetrafluoroethylene (ETFE) 

ETFE adalah material transparan yang dapat difungsikan 

untuk menggantikan kaca, plastik dan fiberglass. Material 

bahan ETFE ini ringan dan kuat, sifatnya yang transparan 

dapat memasukkan cahaya matahari sebagai pencahayaan 

alami.  

 Alumunium Composite Panel (ACP) 

Merupakan jenis material perpaduan antaraplat alumunium 

dan bahan composit. ACP menurut lapisan catnya terbagi 

menjadi 2 macam, yaitu Polyester (PE) untuk interior dan 

PVDF (Poly Vinyl De Flouride) untuk eksterior bangunan. 

Keunggulan menggunakan ACP ini karena sifatnya yang 

ringan tetapi memiliki kekuatan daya tahan tinggi, tahan 

karat, pemasangannya pun mudah. 

 GRC (Glass Reinforced Cement) 

Merupakan produk pracetak terbuat dari campuran beton 

dan serat fiberglass. Bentuknya yang tipis dan lebih ringan 

dengan daya tahan kuat terhadap cuaca (panas dan hujan). 
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Gambar 3. 11 ETFE (a) ACP (b) dan GRC (c) 

Sumber : blogspot.co.id 

 Penutup Lantai 

 Material penutup lantai untuk 

lintasan velodrome indoor 

menggunakan kayu (merbau). 

Penggunaan material kayu pada 

lintasan mempercepat laju 

sepeda dibandingkan bahan 

lainnya.  

 Vinyl 

Merupakan material penutup lantai dengan karakteristik 

kunak, lentur namun kuat. Finishing terluat material ini 

dilapisi UV Coated Wear Layer yang menjadikan material ini 

terlihat mengkilap dan terkesan licin. Lantai vinyl memiliki 

jenis dan spesifikasi kegunaan yang berbeda-beda, antara 

lain : 

 Anti Microbakterial, ketahanan terhadap bakteri jamur 

Gambar 3. 12 Lintasan 
Velodrome 

Sumber : id.pinterest.com 
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 Anti Static, tahan goncangan dan pergeseran 

 Anti Chemical, tahan pada berbagai macam chemical 

 Moving Load Resistant, ketahanan pada berat beban 

bergerak. 

 Anti Slip, daya resistance tinggi dan permukaan tidak 

licin. 

 

 Penutup Atap 

Penutup atap yang dapat digunakan bermacam-macam, 

antara lain: 

 Enamel Steel Panel (ESP) 

Merupakan panel berbahan baja rendah karbon 

berbentuk plat baja, keuntungan tidak pudar, tahan 

gores dan tahan api ataupun zat kimia. 

 Zincalume 

Merpuakan panel atap dengan bahan dasar seng, 

baja, dan alumunium tahan karat.  

 Polycarbonate 

Gambar 3. 13 Material vinyl 

Sumber : isibangunan.com 
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Penutup atap yang terbuat dari bahan polycarbonate, 

dpat difungsikan sebagai perlindunan terhadap curah 

hujan namun tetap mampu menyerap sinar matahari 

hampir 90%. 

3.2.2. Studi Sistem Utilitas 

3.2.2.1. Sistem Penghawaan 

 Penghawaan Alami 

Sistem penghawaan memanfaatkan pergerakan udara yang 

masuk ke dalam bangunan. Pengoptimalan ventelaasi-ventelasi 

sebagai sistem penghawaan silang. 

 Penghawaan Buatan 

 AC Sentral 

Sistem pendinginan ini memerlukan satu titik kontrol 

pengaturan udara yang kemudian didistribusikan ke 

ruangan-ruangan menggunakan saluran udara(ductingac). 

Sistem ini digunakan untuk ruang velodrome, lobby, 

kafetaria, koridor, dll. 

 AC Multi Split 

Sistem ac ini hampir sama dengan AC single split, terdiri 

dari dua bagian komponen di dalam ruangan dan di luar 

ruangan. Yang menjadi pembeda sistem ini dengan AC 

single split unit di bagian luar bisa berkurang, mudahnya 
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satu unit outdoor bisa mensuplai kebutuhan beberapa unit 

indoor. 

3.2.2.2. Sistem Pencahayaan 

 Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami sangat diperlukan untuk ruangan 

velodrome sebagai fungsi efisiensi. Cakupan ruangan yang 

cukup luas memerlukan energi besar pada sistem 

pencahayaan apabila menggunakan pencahayaan buatan. 

Pencahayaan buatan difungsikan ketika malam hari, atau 

sebagai pendukung saja ketika siang. 

 Pencahayaan buatan 

Pencahayaan atau penerangan buatan ini digunakan pada 

ruangan-ruangan komersil, asrama, atau kantor pengelola. 

Untuk pencahayaan velodrome titik penerangan lampu 

diletakan sepanjang lintasan dengan jarak 8m-10m diatas 

lintasan setinggi 12m -14m. intensitas cahaya yang 

diperlukan untuk memenuhi standar pencahayaan 

dibutuhkan 300lux untuk latihan, 600lux untuk pertandingan, 

1200lux untuk pertandingan internasional. 

3.2.2.3. Sistem Jaringan Air 

 Air Bersih 
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Penyediaan air bersih dapat diperoleh dari PDAM atau dari 

sumur artetis. Sistem pendistribusian air bersih di dalam 

bangunan terbagi menjadi 2 sistem sebagai berikut : 

 Down Feed System 

Air bersih dari sumber masuk ke dalam distribusi 

bangunan ditampung ke  ground tank kemudian di 

pompa ke tandon atas dan dialirkan ke tiap-tiap ruangan 

dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Kelebihan 

menggunakan sistem ini menghemat penggunaan 

listrik, karena pompa bekerja dalam waktu tertentu. 

Tekanan air ke tiap-tiap lantai bangunan sama. 

Kekurangannya, sistem ini memerlukan tandon di 

bagian atas bangunan dan memerlukan konstruksi yang 

mampu menahannya. 

 Up Feed System 

Air bersih dari sumbernya masuk ke dalam ground tank, 

kemudian disalurkan langsung ke ruangan dengan 

menggunakan pompa. Sistem pendistribusian air ini 

memiliki kelebihan yang praktis dan hanya memerlukan 

satu tempat penampungan air di bawah, letaknya 

tersembunyi bisa di timbun dalam tanah. Akan tetapi 

sistem ini boros pada kelistrikan, karena setiap kran air 
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dibuka pompa akan otomatis bekerja setiap waktu. 

Ketika listrik padam, otomatis air tidak bisa di 

distribusikan. 

Dalam perancangan pusat pelatihan ini lebih efisiensi 

menggunakan sistem down feed, meskipun memerlukan 

tambahan ruang untuk tandon bagian atas. Penggunaan sistem 

ini tetap memadukan dengan tandon bawah untuk mengalirkan 

air dari PDAM. Penempatan tandon atas sebisa mungkin tidak 

merusak estetika bangunan, penempatan harus tersembunyi. 

Perlu adanya perhitungan kapasitas tandon air sesuai 

dengan banyaknya jumlah pengguna di dalam bangunan. 

Berikut ini analisa perhitungan kebutuhan air bersih di dalam 

pusat pelatihan : 

Tabel 9 junlah kebutuhan air bersih 

Sumber : data, analisis pribadi 

Keperluan Liter /hari/orang Analisa Jumlah Total 

minum 5 154 

(atlet, pelatih, pembantu) 

770 liter 

masak 7,5 154 1155 liter 

Mencuci bahan 

makanan 

10 154 1540 liter 

Pengglontoran 10 170 1700 liter 
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kaskus (atlet, pelatih, pembantu, 

pengunjung) 

Mandi (2kali) 80 170 

(atlet, pelatih, pembantu, 

pengunjung) 

13600 liter 

Cuci pakaian 15 80 

(asumsi cuci pakaian2 hari 

sekali, atlet, pelatih dan 

pembantu) 

1200 liter 

Air Wudhu (5kali) 40 120 

(asumsi pengguna 80% 

muslim) 

4800 liter 

Total keseluruhan 24765 liter 

Kebutuhan Tandon Air Bersih (m³) 24,76 m³ 

 

 Air Kotor 

Limbah air kotor diklasifikasikan menjadi beberapa bagian 

sebagai berikut : 

 Rainwater 

Air hujan dari atap mengalir melalui pipa menuju ke  

rainwater untuk penyiraman tanaman dan sisanya 

dialirkan ke sumur resapan atau langsung ke saluran 

kota.  
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 Greywater 

Air yang berasal dari limbah cuci mengandung lemak, 

dialirkan ke bak treatment kemudian di buang menuju 

saluran kota. 

 Blackwater 

Limbah cair dari toilet dialirkan menuju tempat 

pengolahan limbah melalui beberapa tahapan STP 

(Sewage Treatment Plant), setelah itu dibuang ke 

saluran kota. 

3.2.2.4. Akses Vertical Bangunan 

 Tangga  

Tangga yang digunakan harus memenuhi standar 

kenyamanan dan keamanan pengguna. Standar tangga 

yang baik memiliki antrade 27-30cm dan ketinggian/optrade 

15-17cm.  

 

Gambar 3. 14 Standar Tangga 

Sumber: manajemenrumahsakit.net 
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 Ramp 

Ramp digunakan untuk fasilitas 

kaum difabel untuk dapat 

melakukan akses vertikal 

bangunan. Kemiringan ramp 

harus di desain untuk 

mempermudah kaum difabel. 

 Travelator 

Travelator merupakan ramp yang berjalan secara elektrik. 

Beberapa keuntungan menggunakan travelator, antara lain : 

- Kaum diafbel bisa menggunakan untuk akses vertikal 

- Tidak ada interval waktu tunggu 

- Menampung lebih banyak pengguna 

- Kecepatan mesin bergerak stabil 

Kekurangan dari travelator ini antara lain : 

- Waktu tempuh cukup lama dibandingkan dengan 

escalator 

- Menghabiskan luasan ruang yang cukup besar 

Kapasitas daya angkut travelator 90 orang penumpang. 

Gambar 3. 15 standar 
ramp 

Sumber : Data arsitek jilid 1 
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3.2.2.5. Jaringan Listrik 

Sumber listrik disalurkan dari tiang listrik terdekat yang 

dihubungkan ke trafo terlebih dahulu untuk menambah daya listrik, 

mengingat kebutuhan listrik di dalam bangunan cukup besar. Dari trafo 

disalurkan ke meteran listrik menuju ke panel kemudian ke sub panel 

dimana listrik dibutuhkan. Generator listrik diperlukan untuk antisipasi 

listrik padam, arus listrik dari generator dihubungkan ke panel. 

3.2.2.6. Sistem pencegahan kebakaran 

 Alat deteksi asap (smoke detector) 

Alat dengan sistem kepekaan tinggi  memberikan sinyal atau 

tanda ruangan timbul asap. 

 Alat deteksi nyala api (Flame detector) 

Alat ini berfungsi untuk mendeteksi nyala api dengan cara 

pancaran sinar ultraviolet. 

 Sprinkler 

Alat ini akan menyemburkan air ketika suhu ruangan 

mencapai 60°C - 70°C saat indikator sprinkler aktif (pecah). 

 Hydrant Box 

Alat ini untuk memadamkan kebakaran didalam bangunan 

dengan selang dan air. Jarak penempatannya 35 meter 

antara satu dengan yang lain, panjang selang 30 meter. 

 Jalur Evakuasi 
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Jalur penyelamatan pengguna bangunan, harus bersifat 

tahan api biasa disebut tangga darurat. 

3.2.2.7. Sistim Keamanan 

Sistem keamanan bangunan menggunakan sistem CCTV dan 

patroli atau penjagaan petugas keamanan bangunan. Disamping itu 

pemasangan alat detector logam diperlukan untuk mencegah 

terorisme. 

3.2.3. Studi Pemanfaatan Teknologi 

Mengutamakan teknologi yang ada hubungannya dengan 

arsitektur klimatologis untuk mendukung kinerja bangunan. Beberapa 

teknologi yang dapat diterapkan di dalam bangunan antara lain : 

- Absen Sidik Jari 

Mesin untuk absensi karyawan / pengelola dengan sistem sidik 

jari. 

- Pintu Otomatis 

Pintu yang secara otomatis terbuka dan tertutup kembali ketika 

ada objek yang medekat pada jarak tertentu.

 

Gambar 3. 16 Pintu Otomatis 

Sumber : 3.bp.blogspot.com 
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- Rainwater Harvesting 

Merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan air hujan 

ditampung dan digunakan kembali. Kebutuhan untuk menyiram 

tanaman menurut Widarto (1996:90) untuk tanaman seluas 

20m² adalah 4 embar atau 40 liter. Area Ruang Terbuka Hijau 

pada perencanaan pusat pelatihan ini 2124,3m². Untuk 

mengetahui berapa kebutuhan air yang diperlukan untuk 

menyiram tanaman setiap hari menggunakan rumus : 

                            

    
 x 40 liter = kebutuhan air (liter)x2 

        

    
                       x 2 = 8496 liter 

Diperlukan air sebanyak 8496 liter setiap hari untuk menyiram 

area Ruang Terbuka Hijau. Kebutuhan air siram tanaman per 

bulan memerlukan 8496 liter x 30 hari = 254880 liter. Diperlukan 

tandon penampungan air hujan untuk digunakan sebagai siram 

tanaman, 254880 liter dikonversikan ke m³ menjadi 254,88 m³.  

Pemanfaatan air hujan untuk siram tanaman memerlukan 

perhitungan lebih lanjut terkait data curah hujan di Kota 

Magelang, untuk menentukan banyaknya air hujan yang dapat 

dipanen.  
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Gambar 3. 17 data curah hujan 

Sumber : Badan PSDA Kota Magelang  

Dari tabel curah hujan yang sudah ada selanjutnya 

perhitungan luas atap yang dapat digunakan untuk memanen 

air hujan. Perancangan pusat pelatihan ini direncanakan 2 

tingkat, diasumsikan luasan atap untuk panen sebesar 50% dari 

total luas lantai bangunan. Luas keseluruhan lantai bangunan 

11524m² x 50% = 5762m².  

Tabel 10 perhitungan curah hujan 

Sumber : data, analisis pribadi 

Bulan Rata- Luas Banyak Air Kebutuhan Kelebihan Kekuranga
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rata 

Curah 

Hujan 

(mm) 

Atap 

(m²) 

Hujan 

yang 

Ditampung 

(liter) 

Air (liter) Air (liter) n Air 

(liter) 

Januari  382 5762 2.201.084 254.880 1.946.204  

Februari  485 5762 2.103.130 254.880 1.848.250  

Maret  365 5762 2.103.130 254.880 1.848.250  

April  352 5762 2.028.224 254.880 1.773.344  

Mei  231 5762 1.331.022 254.880 1.076.142  

Juni  66 5762 380.292 254.880 125.412  

Juli  190 5762 1.094.780 254.880 839.900  

Agustus  27 5762 155.574 254.880  99.306 

September  7 5762 40.334 254.880  214.546 

Oktober  186 5762 1.071.732 254.880 816.852  

November 226 5762 1.302.212 254.880 1.047.332  

Desember 578 5762 3.330.436 254.880 3.075.556  

 

Dari hasil perhitungan melalui data curah hujan di Kota 

Magelang tercatat bulan agustus dan september terjadi 

kekurangan air untuk siram tanaman. Mengantisipasi 

kekurangan air di bulan tersebut, perlu penambahan kapasitas 

volume tandon untuk disimpan dan digunakan di bulan agustus 

atau september. Dari tabel perhitungan diperlukan penambahan 
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100.000 liter simpanan air untuk mengatasi kekurangan di bulan 

agustus. Sedangkan di bulan september mengalami 

kekurangan air sebanyak 214.546 liter, hal ini bisa diatasi 

dengan menambah volume air simpanan. Akan tetapi 

penambahan volume akan berpengaruh dengan biaya 

konstruksi tandon, tingginya curah hujan masih banyak 

kelebihan di bulan-bulan lain. Maka dari itu dapat di tetapkan 

ukuran tandon air hujan sebesar 350.000 liter, di bulan 

september penyiraman tanaman menggunakan air dari pdam 

karena tandon sudah kosong. 

 

3.3. Analisa Konteks Lingkungan 

3.3.1. Analisa Pemilihan Lokasi 

Pusat pelatihan olahraga sepeda balap ini merupakan fasilitas 

di bidang olahraga, lokasi harus di BWK dengan peruntukan olahraga. 

Kota Magelang terbagi menjadi 5 BWK dan BWK dengan peruntukan 

di bidang olahraga berada di BWK V. Semua kegiatan  di bidang 
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olahraga dikumpulkan di kawasan BWK V. BWK V meliputi daerah 

Kecamatan Magelang utara, Kelurahan Kramat Utara dan Kawasan 

Sidotopo. Tidak ada alternatif lokasi lain, mengingat Kota Magelang 

tidak terlalu besar seperti kota-kota lain, kawasan olahraga di 

pusatkan di BWK V ini. 

3.3.2. Analisa Pemilihan Tapak 

Kriteria penentuan lokasi tapak, antara lain : 

 Berada cukup jauh dari permukiman penduduk 

 Lingkungan masih asri(bukan area permukiman) 

 Lahan relatif luas dan datar, mengingat kebutuhan lahan 

cukup besar 

 Dekat dengan jalan raya utama 

 Terdapat fasilitas kota yang lengkap 

Tabel 11 Pemilihan Tapak 

Sumber : analisis pribadi 

Kriteria Bobot 
Nilai (skor) 

Alternatif 1 Alternatif 2 

Berada cukup 
jauh dari 
permukiman 

20% 6 (1.2) 8 (1.6) 

Lingkungan 
masih asri 

15% 7 (1.05) 7 (1.05) 

Lahan realatif 
luas dan 
datar 

15% 6 (1.5) 8 (1.2) 

Dekat dengan 
jalan raya 
utama 

25% 6 (1.5) 8 (2) 

Terdapat 
fasilitas kota 
yang lengkap 

25% 7 (1.75) 8 (2) 

Total Skor 100% 7 7,85 
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A. Alternatif Lokasi 1 

Lokasi berada di Kecamatan Magelang Utara, tepatnya di jalan 

A. Yani merupakan jalan nasional penghubung semarang-yogyakarta. 

Luasan tapak yang diambil sebesar 20.000m². kondisi eksisting tapak 

merupakan areal persawahan. 

Batas-batas sekitar lokasi tapak, yaitu : 

- Batas utara  = permukiman rumah warga yang menghadap Jl. 

Manggis 

- Batas Timur  = Jl. A. Yani (semarang-yogyakarta) merupakan 

jalan nasional 

- Batas selatan  = Jl. Gintung (jalan lingkungan) 

- Batas barat  = persawahan 
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Gambar 3. 19 alternatif tapak 1 

Sumber : googlemaps.com 
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B. Alternatif Lokasi 2 

Lokasi ini berada di Kecamatan Magelang Utara, tepatnya di jalan 

Kalimas. Luasan yang diambil sebesar 20.000m². keadaan lokasi 

tapak berada didepan smkn 17 Kota Magelang. Kondisi eksisting 

tapak berupa tanah persawahan yang relatif datar. 

Batas-batas lokasi sekitar tapak. Yaitu : 

- Batas utara = Jl Kalimas 

- Batas Timur = Kali Elo 

- Batas selatan = permukiman warga 

- Batas barat = Jl Kalimas 
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Gambar 3. 20 alternatif tapak 2 

Sumber : googlemaps.com 


