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BAB IV. PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1. Konsep Program 

I MOTOCROSS TRAINING CENTRE I 
I 

PERSYARA TAN DESAIN PERMASALAHAN DESAIN 

Berstandart Internasional Bentuk Motocross Training Centre 

Kenyamanan dan keselamatan Struktur bentang lebar 

Lingkungan Kejelasan sirkulasi 

Teknologi Konteks Lingkungan 

"..-IIYOIIIOIIOI v ........... 

I 

ARSITEKTUR 

HIGH TECH 

FUNGSIONAL 

FASILITAS 

MATERIAL 

STRUKTUR 

EKSPRESIBANGUNAN 
MOTOCROSS TRAINING 

CENTRE 

I 

Gbr 132, Diagram konsep program 
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Konsep Stadion Motocross 

'" 
- ... ------11-. Stadion motocross berkonsep indoor yaitu penyelenggaraan kejuaraan 

di sirkuit yang berada di dalam sebuah bangunan stadion, sehingga 

seluruh kegitan yang berkaitan dengan kejuaraan maupun pelatihan 

dilaksanakan di dalam stadion. Sirkuit motocross tersebut berstandart 

peraturan IMI berada di tengah yang dikelilingi oleh tribun penonton. 

2 . Atap stadion dikonsepkan dapat membuka dan menutup ( Retractable 

roof ), hal tersebut bertujuan untuk perawatan sirkuit dan menciptakan 

kenyamanan serta keamanan pengguna stadion khususnya pembalap 

dan penonton pertandingan 

Gbr 133, Macam - macam atap retractable roof 
Sumber: www.retractab/erooLstructure.com 
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4.1.1 Aspek citra 

r l Bangunan Motocross Training Centre 

Dipengaruhi oleh bentuk sirkuitllintasan ( track ), pemilihan 

bentuk/massa bangunan, penataan/pola ruang, lansekap, pemilihan dan 

perminan struktur dan material yang di ekspos membentuk penampilan 

bangunan secara keseluruhan. 

BERJATIDIRI 
FUNGSIONAL 

Sentuk dig ali dari fenomena fungsi 
Pemilihan bentuk disesuaikan dengan 

dan karakter dari Motocross Training ••• fungsi bangunan sebagai Motocross 
Centre yang mengekspos struktur 

Training Centre. 

'" 
dan material modern dan teknologi • • • 
tinggi. .-

~ 

" STRUKTUR 
EKSPRESIBANGUNAN :... ... ~ 

Sebagai alat untuk mewujudkan 
MOTOCROSS TRAINING CENTRE 

ekspresi bentuk. 

4.1.2 Aspek fungs i 
Gbr 134, Diagram aspek citra 

I AJANG KOMPETISI I AJANG BAKAT I 
I I 

I 

I MOTOCROSS TRAINING CENTRE I 
I 

I I 
Mewadahi dan memfasilitasi kegiatan Sebagai pusat pendidikan dan 

motocross di Indonesia khususnya latihan motocross 

Jawa Tengah 
I Gbr 135, Diagram aspek fungsi I 
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4.1.3 Aspek teknologi 

Struktur 

Penggunaan struktur bentang lebar 

pada bangunan Motocross Training 

Centre ini terletak pada area 

. praktek/sirkuit freestyle dan trialbike, 
~~~~~====~ 

Gbr 136, Gazprom Stadium dengan 
Sumber : www.gazpromstadium.com 

penggabungan beberapa 

sistem struktur untuk mendapatkan bangunan yang kokoh dan berjati 

diri sebagai sirkuit ini penggunaan material modern pada bangunan; 

antara lain kabel, baja ringan pada struktur atap. Pemilihan struktur 

yang kokoh untuk kebutuhan tribun berkapasitas besar ( 1500 orang ). 

Sirkuit freestyle ini sebagai tempat ajang pertandingan dan area 

praktek para siswa harus bebas dari gangguan elemen bangunan 

yang menghalangi pandangan (kolom, dinding, kabel) baik disekitar 

arena maupun tribun. 

4.2. Tujuan perancangan, faktor penentu perancangan, faktor 

persyaratan perancangan. 

4.2.1 Tujuan Perancangan (desain objective) 

o Tujuan Umum 

o Mewadahi dan memfasilitasi event kegiatan motocross nasional 

maupun internasional di Jawa Tengah khususnya di Semarang. 
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o Menciptakan sarana dan prasarana untuk mengembangkan bakat, 

kreatifitas bagi pecinta motocross. 

' 0 
o Menyediakan fasilitas baru bagi para penggemar motocross dan 

crosser - crosser untuk mendapatkan dan petunjuk yang tepat 

mengenai tehnik - tehnik berkendara dalam motocross baik teori 

maupun praktek. 

o Fungsi baru diharapkan mampu memberi peran penting dalam 

perkembangan kawasan selanjutnya. 

o Terhadap Arsitektur 

.. Bangunan Motocross Training Centre yang fungsional serta 

menampilkan citra arsitektural yang representative dan berjatidiri 

dengan mengekspresikan bangunan menggunakan arsitektur high 

tech. 

o Terhadap Lingkungan 

Diharapkan bangunan Motocross Training Centre tidak merusak 

lingkungan sekitar, seballiknya memberikan kontribisi terhadap 

lingkungan sekitar. 
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4.2.2 Faktor penentu perancangan (desain determinant) 
... 
-'~-------Ild Berfungsi sebagai Motocross Training Centre sehingga perlu 

',. memikirkan unsur kenyamanan dan keamanan untuk para pelaku atau 

pengguna. 

D Perencanaan fasilitas Motocross Training Centre tidak jauh dari 

peraturan tentang standar fasilitas utama dan fasilitas pendukung. 

D Ukuran panjang, lebar, bentuk rintangan, dan sebagainya sesuai 

dengan standar peraturan - peraturan motocross. 

D Penataan sirkuitllintasan tidak saling mengganggu sehingga 

menciptakan kawasan sirkuitllintasan yang ideal. 

4.2.3 Faktor persyaratan perancangan (desain requirement) 

D Arsitektur 

Citra arsitektural dengan menonjolkan tekhnologi bangunan baik 

pad a struktur maupun material tetapi tetap memperhatikan 

kenyamanan dan faktor keselamatan pada bangunan. 

DBangunan 

D Fungsional : Bangunan Motocross Training Centre harus 

menyesuaikan dengan fungsinya sebagai pusat pendidikan dan 

pelatihan . . , 
D Sirkulasi : Sirkulasi yang jelas dan terarah antara siswa, 

pengelola, dan pengunjung. 
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D Lingkungan 

Menciptakan kawasan secara makro dan bangunan secara mikro 

.. yang mampu ramah terhadap pengguna (inside area) dan juga 

lingkungannya (outside area) 

4.3. Program Arsitektur 

4.3.1. Program kegiatan 

D Aktifitas 

1. aktifitas utama 

meliputi kegiatan diskusi, belajar mengajar yang terdiri dari kelas 

teori dan praktek, baik dengan alat simulasi maupun praktek 

lintasan. 

2, aktifitas pendukung, 

meliputi kegiatan pelatihan untuk umum, pameran dan promosi, 

penjualan perlengkapan berkendara. 

3. aktifitas penunjang 

kegiatan yang bersifat menunjang aktifitas utama, meliputi: 

istirahat, komunikasi umum, makan/minum. 

4. aktifitas pengelola 

meliputi semua kegiatan mengelola administrasi, keuangan, 

inventaris, melakukan hubungan dan bekerja sarna dengan pihak 

luar yang terdapat pada Motocross Training Centre. 
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5. service 

.' - "----_____ ---'-lmJs:eliputi semua kegiatan l2erawatan, kebersihan dan rumah 

" ,., 

tangga bangunan. 

o Program ruang 

FASILITAS KEBUTUHAN TOTAL 
RUANG (m2) 

C Ruang kelas 54,72 

r+ Ruang simulasi 101,3 

m Ruang audio visual 75,5 

3 Ruang seminar 84,72 
Ruang reparasi 247,5 

m Ruang persia pan 168,88 
Lavatory 40 

JUMLAH 772,62 
Sirkulasi 30% 231,78 

Totalluas fasilitas utama 978.99 

TabeJ 21 : Program ruang kegiatan utama 

FASILITAS KEBUTUHAN TOTAL 
RUANG (m2) 

~ 
Ruang direktur 25 

Ruang wakil direktur 15 
Sekretaris 3,6 

::J Humas 12,96 
Marketing 12,96 

(C Administrasi 12,96 

(D Personalia 12,96 
Ruang dosen 111 - Front office 5,94 

0 Ruang tamu 16,146 - Ruang rapat 52,34 

m Ruang security 9,23 
Lavatory 40 

JUMLAH 343 
Flow area 30% 103 

Totalluas fasilitas pengelola 429 

Tabel22: Program ruang kegiatan pengelola 
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FASILITAS KEBUTUHAN TOTAL 
RUANG (m2) 

"'C Gallery 81,75 
CD Bikers shop 47,7 ::;, Perpustakaan 266,54 0-
I: Warnet 61,68 

" Paddock 846,15 
I: Poliklinik 39,75 
~ Caffetaria 161,48 

JUMLAH 1505 
Sirkulasi 30% 451,5 

Totalluas fasiltas pendukung 1956,5 

I Tabel23: Program ruang kegiatan pendukung 

FASILITAS KEBUTUHAN TOTAL 
RUANG (m2) 

Ruang cuci 25 
SERVICE Cleaning service 8,61 

Gudang 11,7 
:\ 

Toilet 8,84 
A -4r 

oJ_\J IVIL..I"\r:! , 
~ Flow area 30% 16,25 

- I 

Totalluas fasilitas service 70,4 

- Tabel24 : Program ruang kegiatan service 

Rekapitulasi program ruang 

1. fasilitas utama : 978,99 m2 

2. fasilitas pendukung : 1956,5 m2 

4. fasilitas pengelola 429m2 

5. fasilitas service 70m2 

Jumlah : 3434,49 m2 

~ Flow 10% 343,44 m2 .. 
Totalluas bangunan : 3777,93 m2 
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Perhitungan Kebutuhan Parkir 

'" 
_ ." ______ -..iLO pengunjung. terdiri dari l2engunjung gallery, bikers shop dan tamu : 35 

orang 

o pengelola, staf pengajar dan karyawan service: 60 orang 

o siswa motocross training centre: 160 orang 

o pengunjung event: 1500 orang 

o kebutuhan parkir pengunjung 

25% mobil: 25%x35=8,75 .... 9 orang 

(5,5x2,5)x9=123,75m2 

75% motor 75%x35=26 orang 

r., (0,75x2)x26=39m2 

Total: 39+123,75=163m2 

o kebutuhan parkir pengelola 

30%: mobil 30%x60=18 orang 

(5,5x2,5)x18=247,5m2 

60%: motor 60%x60=36 orang 

(0, 75x2)x36=54m2 

10% : angkutan umum 10%x60=6 orang 

Total: 247,5+54+6 = 307,5m2 
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o kebutuhan parkir siswa 

30%: mobil 30%x160=48 orang 

(S,Sx2,S)x48=660m2 

70%: motor 70%x160=112 orang 

(O,7Sx2)x112=168m2 

Total: 660+168 = 828m2 

o kebutuhan parkir pengunjung event 

30% : mobil 30%x1S00=4S0 orang 

(S,Sx2,S)x4S0=6187,Sm2 

70%: motor 70%x1S00=10S0 orang 

(0, 7Sx2)x1 OSO-1S7Sm2 

Total: 6187,S+1S7S = 7762,Sm2 

Total Luas Kebutuhan Parkir 

Pengunjung 163 m2 

Pengelola 307,S m2 

Siswa 828 m2 

Pengunjung event : 7762,S m2 

9061 m2 

FlowSO% : 4S30,S 

Luas parkir 13S91,S m2 
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Perhitungan luas lahan 
., 

__ ~ ______________ ~Lllu~~un~a~n~ __________ ~:~3~7~7~7~,9~3~m~2~ ______________________ __ 

Luas lintasan indoor : 17894,5 m2 

Luas bangunan keseluruhan : 21672,43 m2 

Luas parkir : 13591,5 m2 

Luas lintasan out door : 52000 m2 

KDB: 40% 

KLB: 0,8 

Ketinggian bangunan : 2 lantai 

o Luas lahan = luas bangunan keseluruhan 
KLB 

= 21672,43 
0,8 

= 27090,53 m2 

o Luas lantai dasar = luas lahan x KDB 

= 27090,53 x 40% 

= 10836,21 m2 

o Luas ruang terbuka = luas lahan - luas lantai dasar 

= 27090,53 - 10836,21 

= 16254,32 m2 

Luas ruang terbuka keseluruhan : 

= luas ruang terbuka + luas lintasan out door 

= 16254,32 + 52000 

= 68254,32 m2 
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o Jumlah ketinggian bangunan = Luas bangunan keseluruhan 
Luas lantai dasar 

= 21672,43 
10836,21 

= 21antai 

o Untuk perhitungan total lahan : 

Totallahan = Luas lantai dasar + Luas ruang terbuka keseluruhan 

= 10836,21 + 68254,32 

= 79090,53 m2 

o Total luas lahan keseluruhan : 

Luas totallahan + Luas total parkir = 79090,53 m2 + 13591,5 m2 

= 92682,03 m2 

= 93000 m2 

= 9,3 Ha 

Luas lahan yang tersedia : 250.000 m2 = 25 Ha 

4.3.2. Program sistem struktur 

o Struktur 

Struktur yang digunakan merupakan gabungan dari beberapa sistem 

struktur utama untuk memperoleh optimalisasi bentang dan kekuatan. 

Gbr 137, Sistem 
struktur rangka 

o Berkesan ringan 

o Efektif untuk bentang lebar 

o Mempertegas ekspresi hi-tech architecture 

o Pembangunan relatif cepat karena cenderung 
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Gbr 140, Safeco Field 
Stadium 

menggunakan material precast 

dan kabel 

o Kabel ditempatkan dalam keadaan tertegang akibat 

beban atap yang dialirkan searah kabel menuju 

tiang/mast. 

o Memungkinkan inovasi pada tampilan bentuk 

o Oapat dilakukan variasi dan kombinasi tiang, kabel 

dan penutup atap. 

o Efektif untuk bentang lebar bahkan dengan bentang 

yang lebih panjang dari membran jika ditumpu pada 

satu sisi. 

o Oapat dikombinasikan dengan struktur kabel karena 

beban struktur tidak terlalu besar jika dibandingkan 

konstruksi atap masif 

Sumber http:lwww.stadiumsguide.com 

o Sistem sambungan struktur atap 

o Sistem Nodus 

Besi-besi berlobang yang dicetak melalui 

proses tuang/cetak panas sebagai elemen 

join. (Untuk sambungan yang sukar) . 
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o Sistem Nero 

Bentuknya relatif rapi, mudah 

disetel,menyesuaikan dengan kebutuhan 

desain. Batang-batang dilengkapi dengan 

adjuster. 

Sumber: Multi- Storey Buildings in Steel. 1974 

o Material 

Pemilihan material yang tepat selain mendukung struktur juga 

meberikan kesan estetis pada tampilan bangunan (Kesan monumental 

dan modern) 

o Baja 

Dipergunakan untuk kolom struktur utama, rangka atap stadion, 

rangka dinding, bahan pengisi I tulangan struktur 

o Alumunium 

Dipergunakan untuk rangka dinding dan untuk rangka plafond 

untuk ruangan - ruangan khusus 

o Beton precast 

Dipergunakan untuk tribun, dinding, plat lantai 

o Membran 

Direncanakan dipergunakan untuk bahan penutup atap stadion dan 

atap area parkir 

131 



.. 

o Pondasi 

Bangunan Motocross Training Centre menggunakan: 

o Pondasi foot plat lajur beton bertulang yang menyalurkan 

beban bangunan secara merata ke permukaan tanah keras. 

Apabila terjadi penurunan tanah yang tidak rata atau tidak 

seimbang maka bangunan tidak akan secara langsung 

mengalami penurunan yang dapat mengakibatkan terjadinya 

patahan pada struktur bangunan. 

I I 
/ ""-
I I 
t t t t t t 

Gbr 143, Pondasi foot plat 

o Pondasi tiang pancang digunakan untuk kolom struktur utama 

yang besar, tiang penyangga tribun 

+- ,..,.----..,L 

06 

'------'-- .: [) :6 
..,. 

; I 

Gbr 144, Pondasi liang 
pancang 
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o Tribun 

~~! 
Koridc,.." 

Koridor 

~~I 

Ie 
Koridor 

Gbr 145, Tribun 
Sumber : www.stadium.com 

Sirkulasi menggunakan pol a linear bercabang, pencapaiannya lebih 

cepat (Iangsung menuju sasaran) dengan pol a ruang berjajar linear 

dan saling beradapan atau membelakangi dengan pola grid pad a 

kompartemen. 

Gbr 146, Jenis tribun 
Sumber : www.stadium.com 

Pada atap tribun menggunakan space frame karena berkesan modern, 

rigid memungkinkan pemasangan lampu dan pengeras suara. 

Gbr 147, Jenis struktur atap 
rangka baja 

Sumber : www.stadium.com 

o Keamanan pembalap dan penonton 

Keamanan pembalap dan merupakan hal terpenting dalam 

perencanaan sirkuit motocross. 
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Pada tiap sisi dari lintasan harus ada daerah bebas paling tidak lebar 3 

meter untuk pembatas penonton dan pembalap. Pagar pembatas 

didaerah bebas harus tidak lebih tinggi dari 500 mm diatas permukaan 

tanah, mempunyai lebar I diameter maximum 250 mm. Pembatas 

lintasan menggunakan pita, kayu, bahan yang mudah patah I bahan 

yang flexible. Pagar pembatas dari kayu, Karung jerami I pasir atau 

benda lain dari bahan yang lentur harus dipasang didaerah berbahaya 

~-,., -- , 
daerah lebar 
bebas linlasan 

3 meter 8 meter 

--Epagar pengaman penanlan 
- pagar pembatas 

-- - pagar pengaman linlasan 
-- ~ rintangan ,....--------------, 

Gbr 148, Gambar pagar pembatas 
pada lintasan 

:0. ..• •• 
t 

daemh 
bebas 

3 meter 

Sumber : Peraturan Motocross, IMI 
2003 

Lintasan harus ··bebas" dari batu-batu besar dan benda apapun yang 

keluar keatas permukaan tanah harus dibersihkan. Lintasan 

diusahakan harus dalam keadaan basah, hal tersebut dimaksudkan 

untuk menjaga dan menjamin penonton dan pembalap bebas dari 

debu yang berlebihan. 

II 
~ 

III 

Gbr 149, Diagram keamanan pada lintasan 
Sumber : Peraturan Motocross, IMI2003 
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Pad a tiap sisi dari lintasan harus diberikan pagar pembatas bagi 

penonton dengan tujuan untuk menlindungi penonton menyerbu 

lintasan pada saat balapan terakhir. tinggi pagar haru diberikan khusus 

dengan tinggi minimum 1,5 meter. 

I 
PAGAR PEMBATAS 

tKUAT DAN CUKUPnNGGI) 
;; YANG CUKU?TINGGI 
'" I KARUNG PASTR 

-----'---- ~ 
l 

Gbr 150, Diagram keamanan pagar pembatas 
Sumber : Peraturan Motocross, IMI2003 

4.3.3. Program sistem utilitas 

4.3.3.1. Sistem pengamanan kebakaran 

o Sirkuit indoor 

Hydrant Box! House Reel 
'" 
19 

~ Merupakan penyemprot air yang dialokasikan 

pada suatu tempat didalam bangunan (box kaca) 

Gbr 151, Hydrant box 
Sumber : dokumen pribadi 

dengan jangkauan 15-30 m. Diletakan dibagian 

belakang tribun dan tempat - tempat yang mudah 

dijangkau. 
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o Bangunan 

Fire extinghuiser 

~ 
Merupakan sebuah tabung yang berisi serbuk 

kimia, gas karbon, busa yang dapat memadamkan 

api. Bekerjanya alat ini secara manual tidak 

dihubungkan dengan unit-unit lain dan 

peletakannya di tempat strategis pada dinding 

bangunan. 

o Luar bangunan 

Hydrant pillar 

Sistem pemadam kebakaran untuk menghentikan api 

dalam skala besar. Hydrant pillar biasanya 

dioperasikan oleh petugas pemadam 

kebakaran, Diletakkan diluar bangunan seperti 

dipaddock, bengkel. 

4.3.3.2. Sistem komunikasi 

·Sistem komunikasi internal, dengan pengeras suara untuk 

komunikasi satu arah pada bangunan dan intercom untuk 

komunikasi dua arah (antar ruang). 

Pengeras suara 

MICROPHONE Switch Board & Amplifier 
,. 

TAPE/CD, RADIO 

Soeaker 
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Intercom 

~Q( 000 
000 
000 

Ruang A 

>EQ 000 
000 
000 

Ruang B 

Gbr 154, Sistem komunikasi internal 
Sumber : dokumen pribadi 

·Sistem komunikasi eksternal, melalui telepon, faksimili dan 

internet. 
Telkom 

Komputer 
(server) 

4.3.3.3. Sistem Listrik 

Modem 

Operator 

Telepon 

Faksimili 

Telepon 
Internet 

Gbr 155, Sistem komunikasi eksternal 
Sumber : dokumen pribadi 

Sumber utama berasal dari PLN dengan menggunakan bantuan 

genset yang bekerja secara otomatis bila aliran listrik 

terputus/padam. 

PLN ~ TRAFO , 

~ 
Automatic transfer 

switch r+ 
... 
I 

I Genset I 

l 

Main distribusion 
panel 

l!-r+ 
Sub panel 

I-- Sub panel -. 
r+ I 

Sub panel I--

Gbr 156, Sistem jaringan listrik 
Sumber : dokumen pribadi 

distibusi 
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4.3.3.4. Sistem Air bersih 

Sumber air bersih sangat diperlukan terutama untuk penyediaan 

makanan pad a cafeteria, dan lavatory. Sumber air bersih bisa 

didapat dari sumur artesis. 

Sistem air bersih menggunakan up feed dan down feed: 

Up Feed Distribusion 

Sumber air 
bersih 

Ground 
reservoir 

Down Feed Distribution 

Sumber air 
bersih 

Ground 
reservoir 

Distribusi 

Distribusi 

Pompa 

Distribusi 

Distribusi 

Distribusi 
Roof Tank 

Distribusi 

Pompa 
. __ . ______ i ,------------, L--___ ---l 

4.3.3.5. Sistem Air kotor Gbr 157, Sistem air bersih 
Sumber : dokumen pribadi 

Jaringan Limbah Cair : KMIWC, dapur dan air hujan. 

Bak kontrol 

Bak kontrol 

Gbr 158, Sistem air kotor 
Sumber : dokumen pribadi 

Jaringan Limbah padat : WC ( kotoran padat) 

,--_K_m_IW_C_--J~L. __ s_ep_t_ic_ta_n_k_...J~ I Peresapan 

Gbr 159, jaringan Iimbah padat 
Sumber : dokumen pribadi 
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Jaringan pembuangan limbah cair menggunakan bahan bahan 

yang ekonomis dan ekologis yang banyak terdapat dipasaran dan 

Untuk saluran pembuangan (dapur, km/wc dan air hujan) pada 

lantai atas melalui pemipaan tegak yang diletak dalam shaff 

langsung menyatu pada bagian saluran lantai bawah untuk 

melakukan penghematan. 

4.3.3.5. Sistem keamanan bangunan 

• Sistem konvensional menggunakan tenaga manusia yaitu 

petugas keamanan selama 24 jam yang bekerja dalam 3 shift: 

pagi - sore - malam. 

• Sistem elektrikal menggunakan CCTV terutama pada ruang-

ruang penyimpanan seperti paddock, ruang simulasi, gallery, 

dan bikers shop yang pengawasannya dapat dilihat melalui 

monitor pada ruang jaga. 

Gbr 160, Kamera CCTV 
Sumber : dokumen pribadi 

KAMERA MONITOR 
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4.3.3.6. Sistem penangkal petir 

Sistem Faraday 

Sistem Faraday menggunakan tiang setinggi 30 em dari bahan 

tembaga, yang masing-masing dihubungkan dengan seutas kawat 

dengan jarak 35 em dan dihubungkan ke tanah dengan kabel 

tembaga. 

4.3.3.7. Sistem pembuangan sampah 

Sistem pengelolaan sampah yang dengan menempatkan tempat 

sampah pada masing-masing tempat di dalam bangunan. Dari tiap-

tiap tempat sampah tersebut sampah diangkut seeara manual 

kemudian diangkut oleh truk DPU ke TPA. 

Tempat ~ Anorganik 
Sampah 

y Organik 

4.3.3.8. Sistem fisika bangunan 

o Pencahayaan Alami 

r-. Tempat 
Pembakaran 

I Penimbunan , 
I dalam tanah 

Gbr 161, Sistem pembuangan sampah 
Sumber : dokumen pribadi 

i 

Pemanfaatan matahari dengan sistem stadion 

/\ / ; terbuka, Kanopi/atap tribun 

perlindungan terhadap terik matahari. 

Gbr 162, Pencahayaan alami 
Sumber : dokumen pribadi 

Peneahayaan buatan digunakan 

sebagai 

saat 
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intensitas cahaya matahari tidak mencukupi standar penerangan 

stadion. Selain sebagai penghalau silau kanopi I sunshading 

dapatdigunakan sebagai elemen estetis 

Penggunaan material membran yang dapat mereduksi panas namun 

tetap dapat memasukan cahaya 

Orientasi lapangan menyimpang dari garis lintas matahari (sumbu 

barat-timur) untuk menghindari silau bagi pemain. 

o Pencahayaan Buatan 

Down Light 

Pencahayaan langsung kebawah 

Ditujukan bagi penerangan tribun 

Gbr 163, Aplikasi Down light 
Sumber : www.stadiumsguide.com 

Deretan Spot Light 

dipasang di kanopil atap. 

Dipasang pada ujung kanopi dengan arah dan kemiringan ke arena 

TERBUKA 
Pencahayaan 

Alami pad a siang 

TERTUTUP 
Pencahayaan buatan dengantrack 

lamp mengitari arena 

Gbr 164, Aplikasi Spot light 
Sumber : www.stadiumsguide.com 
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Oita Main Stadium 

Gbr 165, Oita Main Stadium 
Sumber : www.oitamainstadium.com 

Penggunaan lampu sebagai sumber cahaya untuk penerangan tribun 

penonton dan arena sirkuit pad a kesempatan dimana pencahayaan 

alami tidak memungkinkan, serta untuk menghadirkan efek khusus 

pada suatu ruangan. 

Penghawaan Alami 

Mengandalkan dan memaksimalkan penghawaan aami baik dalam 

keadaan stadion terbuka maupun tertutup. 

Toyota Stadium, Jepang 

Gbr 166, Toyota Stadium, Jepang 
Sumber : www.toyotastadium.com 

Memanfaatkan cross ventilation, dimana udara masuk dari bukaan 

antara atap dan tribun. Pada saat atap terbuka suhu di stadion 
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nyaman karena udara mengalir ke atas, namun pada saat atap 

ditutup suhu didalam naik karena bukaan untuk ventilasi hanya di 

bawah atap dan di bawah tribun. 

Penghawaan Buatan 

1. AC ( Air Conditioner) 

Gbr 167, AC (Air Conditioner) 
Sumber : dokumen pribadi 

Penghawaan buatan pada ruang 

tertutup ini dapat di capai dengan 

mengunakan Air Conditioner ( 

AC ) Split untuk RGaleri, 

RGanti , RConference Press, RDewan jury, R.Pimpinan 

perlombaan, RSekretariat Pengelola, RUtusan perwakilan dari 

IMI , RRapat, R.VIP Box, Tribun Wartawan, restoran, Toilet. 

2. Exhaust fan 

Exhaust fan di gunakan pada ruang pits aera, 

paddock, R Scrutineering, bengkel, dan ruang 

service Utilitas yang banyak menghasilkan 

panas 
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4.3.4. Program lokasi dan tapak 
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Gbr 169, Site terpilih 
Sumber : dokumen pribadi 

Kondisi tanah di lokasi ini sangat mendukung karena sebagian tanah 

berkontur sedang dan masih bernuansa alami, akses menuju 

lokasipun mudah karena dekat dengan jalan utama. 
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