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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra / Performance Arsitektural 

Bangunan klimatologis lebih cenderung ke arah tropis, dimana 

bangunan akan memberi kesan selaras dengan lingkungan sekitar 

atau merespon lingkungan sekitar.  Perancangan Pusat Pelatihan 

Olahraga ini dapat menjadi iconic. 

4.1.2 Aspek Fungsi 

Arsitektur Bioklimatik dituntut mampu mewadahi setiap kegiatan 

dengan nyaman dan manusiawi. Terkait fungsi bangunan sebagai 

pusat pelatihan khususnya perencanaan pencahayaan dan 

penghawaan di dalam bangunan. 

4.1.3 Aspek Teknologi 

Penggunaan teknologi pada “Arsitektur Bioklimatik” lebih 

menekankan teknologi yang tepat guna dan secara optimal dibutuhkan 

oleh bangunan serta mempertimbangkan nilai value for money 

bangunan itu sendiri. Dalam artian memanfaatkan material di sekitar 

lingkungan lebih ditekankan. 
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4.2 Tujuan, Faktor Penentu, Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

 Memusatkan pelatihan atlet olahraga sepeda khususnya 

sepeda balap 

 Menambah fasilitas olahraga berstandar internasional di 

Indonesia 

 Memberikan fasilitas bagi masyarakat sekitar berupa sarana 

olahraga lintasan sepeda. 

 Sebuah nilai investasi di Kota Magelang 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

 Segi Arsitektur  

Persyaratan ruang, bentuk ruang dan tata letak penempatan 

ruang menjadi faktor utama menciptakan kenyamanan 

pengguna bangunan 

 Segi Bangunan 

Sistem struktur, material, sistem utilitas dan sistem 

keamanan bangunan penting untuk menghadirkan 

bangunan dengan kinerja tinggi. 

 Segi Lingkungan 

Peraturan regulasi pemerintah terhadap lokasi tapak, 

eksisting lingkungan sekitar tapak akan mempengaruhi 

peletakan masa bangunan dalam penataan ruang luar. 
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4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan  

A. Persyaratan Arsitektural 

 Bentuk, besaran ruang dan tatanan bangunan mampu 

memberikan kenyamanan bagi pengguna, serta 

memenuhi kapasitas pengguna bangunan. 

 Desain bangunan menampilkan citra arsitektur, sesuai 

perkembangan zaman saat ini sampai jangka waktu 

yang cukup lama, kurang lebih sekitar 10 tahun. 

B. Persyaratan Bangunan 

 Struktur bangunan bermodular untuk meningkatkan 

efisiensi penggunaan material bangunan. 

 Menggunakan material yang tepat guna dan 

mengutamakan material yang berasal dari lingkungan 

sekitar, tujuannya untuk mencapai efisiensi dan 

pertimbangan faktor ekologis. 

C. Persyaratan Lingkungan 

 Peletakan masa bangunan sesuai dengan ketentuan 

peraturan (regulasi pemerintah) yang ada. 

 Menciptakan iklim mikro untuk menciptakan 

kenyamanan di dalam dan diluar bangunan. 
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 Menambah dan mengganti area vegetasi akibat 

pembangunan masa bangunan dengan yang baru. 

 Orientasi peletakan masa dan bentuk bangunan 

mempertimbangkan iklim dan lingkungan sekitar 

4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan dan Fasilitas 

Tabel 12 Program Fasilitas Utama 

Sumber : analisis pribadi 

Nama Ruang Total Luasan 

Lintasan Balap dan Infield  4150m² 

Ruang persiapan (R. Ganti dan R. 

Bilas) 

126,6m² 

Ruang Pelatih 14,88m² 

Ruang Medis 36,72m² 

Ruang Penyimpanan Sepeda 31,2m² 

Tribun Penonton 512m² 

Asrama Atlet/Pelatih 952m² 

Main Hall  512m² 

Total Luasan 6335,4m² 
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Tabel 13 Program Fasilitas Penunjang 

Sumber : analisis pribadi 

Nama Ruang Total Luasan 

Ruang Fitnes 67,5m² 

Ruang Makan 120m² 

Ruang Berkumpul 32,98m² 

Total Luasan 1559,96m² 

 

Tabel 14 Program Fasilitas Pengelola 

Sumber : analisis pribadi 

Nama Ruang Total Luasan 

Ruangan Kepala Kantor 10,5m² 

Ruangan Staff Pengelola 42,12m² 

Ruang Administrasi 9,86m² 

Ruang Tamu 8,88m² 

Ruang Rapat 30m² 

Ruang Serbaguna 256m² 

Gudang  8m² 

Toilet Pria 18,28m² 

Toilet Wanita 24,48m² 

Total Luasan  408,12m² 
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Tabel 15 Program Fasilitas Ruang Servis 

Sumber: analisis pribadi 

Nama Ruang Total Luasan 

Toilet Umum Pria 155,52m² 

Toilet Umum Wanita 230m² 

Toilet Difabel 16,2m² 

Ruang Pompa 16m² 

Ruang Generator 16m² 

Ruang Kontrol 12m² 

Ruang MEE 12m² 

Ruang CCTV 16m² 

Janitor  16m² 

Gudang  20m² 

Pos Jaga 20m² 

Total Luasan 529,7m² 

 

Tabel 16 Program Fasilitas Ruang Luar 

Sumber : analisis pribadi 

Nama Ruang Total Luasan 

Lintasan BMX 9200m² 

Tribun BMX 217,6m² 
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Area Tim 240m² 

Jogging Track 1600m² 

Taman Aktif & Pasif - 

Tempat Pembuangan Sampah 16m² 

Parkir 925,2m² 

Total Luasan 12.198,8m² 

 

4.3.2 Program Sistem Struktur dan Enclosure 

A. Pondasi 

Pondasi yang dipilih untuk proyek ini ada beberapa macam 

sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. 

Pondasi footplat digunakan untuk masa bangunan penunjang. 

Pondasi Bore Pile digunakan untuk struktur utama bangunan 

B. Lantai 

Material penutup lantai lintasan velodrome menggunakan 

material kayu dengan area infield dilapis vinyl. Penggunaan 

keramik untuk ruangan penunjang maupun servis. 

C. Dinding 

Dinding untuk bangunan utama menggunakan bata ringan 

karena proses pengerjaan yang lebih cepat. Dinding bangunan 
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kecil, penunjang menggunakan material batako. Untuk partisi 

dinding menggunakan kaca atau kayu olahan. 

D. Atap 

Menggunakan sistem struktur space frame pada bangunan 

utama karena struktur ini dapat diekspose dan menjadi elemen 

interior bangunan. Penutup atap yang dipilih menggunakan 

beberapa bahan, zincalume, polycarbonate, dan ETFE. 

4.3.3 Program Sistem Utilitas 

A. Sistem Pengahawaan 

Sistem pengahwaan alami memanfaatkan pergerakan udara 

dengan pengoptimalan cross ventilasi dan pada bangunan 

utama, koridor dan asrama. Menggunakan AC split pada 

bangunan pengelola, dll. 

B. Sistem Pencahayaan 

Pencahayaan alami di optimalkan pada bangunan utama, 

lintasan velodrome. Penambahan pencahayaan buatan 

pada velodrome sesuai standar yang sudah ditetapkan 

tingkat lux dan posisi ketinggian lampu di atas lintasan. 
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C. Sistem Jaringan Air 

Penyediaan air bersih pendistribusiannya menggunakan  UP 

Feed System. Untuk pengolahan limbah air kotor rainwater 

digunakan untuk menyiram tanaman di dalam area site. 

D. Akses Vertikal Bangunan 

Penggunaan tangga dengan ukuran antrade 30cm dan 

optrade 17cm. kemiringan ramp 6° untuk memudahkan kaun 

difabel dan penggunaan material yang tidak licin. Kemudian 

akses vertikal lainnya menggunakan travelator untuk 

berpindah antar laintai bangunan. 

E. 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. 

F. Sistem Pencegah Kebakaran 

Untuk mencegah terjadinya kebakaran di gunakan beberapa 

alat antisipasi pemadam kebakaran berupa detektor asap, 
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detektor api, sprinkler, hydrant box, dan jalur evakuasi 

pengguna bangunan. 

G. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan bangunan menggunakan sistem CCTV 

dan patroli atau penjagaan petugas keamanan bangunan. 

Disamping itu pemasangan alat detector logam diperlukan 

untuk mencegah terorisme. 

4.4 Program Lokasi dan Tapak 

 Pada bagian depan tapak di desain sebagai eyecather 

identitas bangunan. 

 Pengoptimalan lahan terbuka tapak untuk menciptakan 

iklim mikro di dalam tapak 

 Akses pintu masuk-keluar tapak di tempatkan berjauhan 

dan mempertimbangkan sirkulasi lalu lintas di sekitar 

tapak 

 Luasan Ruang Terbuka Hijau pada tapak minimum 30% 

dari luas keseluruhan tapak. 

 Bahan penutup tanah menggunakan grassblok pada 

parkiran dan area pedestrian menggunakan pavingblok. 

 

  


