
1.1. 

BABI.PENDAHULUAN 

Latar belakang proyek 

Dalam proyek yang saya buat 

merupakan suatu perancangan baru 

yang berlokasi didaerah Ungaran, 

yaitu membangun fungsi kompJek 

velodrome dan membangun fungsi 

bang un an yang menunjang kegiatan 

kompleks tersebut. 

Kompleks velodrome ini merupakan satu-satunya yang ada di Ungaran dengan 

menekankan konsep hi-tech pada bangunannya. Komplek velodrome ini 

merupakan tempat yang paling lengkap bagi pecinta olahraga balap sepeda. 

Kompleks velodrome ini menawarkan banyak keunikan yang memiliki banyak 

manfaat, dan dapat menjadi tempat pembelajaran bagi masyarakat yang 

menyukai olahraga sepeda khususnya.karena proyek ini mengkhususkan pada 

olah raga jenis sepeda balap indoor. 

1.2. Tujuan dan sasaran pembahasan 

Menciptakan wadah yang dapat menampung berbagai fasilitas yang 

dibutuhkan dalam perlombaan balap sepeda baik event nasional seperti PON, 

maupun event internasional seperti SEA GAMES, ASIAN GAMES, dll. Dengan 

adanya velodrome ini akan membuat atlit-atlit daerah kabupaten Ungaran dapat 

berkembang khususnya atlit balap sepeda dan kota Ungaran siap dengan event-
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event olahraga yang lain. Hal ini tentu berbanding lurus dengan peningkatan 

prestasi para atlit balap sepeda Indonesia umumya, kota Ungaran khususnya. 

1.3. Lingkup pembahasan 

• Pembahasan dibatasi pada bangunan Velodrome, dan open space sekitar 

bangunan yang merupakan fasilitas untuk kegiatan praktek lapangan, 

dengan penekanan desain berupa arsitektur hi tech. 

• Pembahasan pada bidang arsitektur, dengan penekanan pad a fa kto r 

kenyamanan fasilitas indoor dan outdoor bangunan, terutama fasilitas 

utama yang mendukung aktifitas pelaku sesuai tujuan dan sasaran. 

• Pembahasan pada bidang yang relevan dengan judul Velodrome di 

Ungaran. 

1.4. Metode pembahasan 

Metode pembahasan yang dilakukan adalah: 

Metode Deskriptif, yaitu menguraikan data-data yang didapat dari studi literatur, 

internet maupun survey lapangan secara sistematis dalam bentuk 

penggambaran. 

Sedangkan data-data diperoleh melalui: 

• Observasi 

Mengumpulkan data dengan cara pengamatan secara langsung ke tempat 

yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan judul. 
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• Studi literatur 

Mengumpulkan dan mempelajari data, standar-standar dan teori-teori terkait 

sebagai acuan dalam perencanaan dan perancangan, misalnya peraturan dan 

standar-standar. 

" Wawancara 

Mengumpulkan informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan judul mengenai metode, 

teknik-teknik, fenomena dan argumentasi dari nara sumber. 

• Studi komparasi 

Mengumpulkan data dengan melakukan studi pada bangunan sejenis dan hal-

hal yang memiliki relevansi yang sesuai dengan judul. 

Data Primer - wawancara 
- data visual ( foto dan 
video) 
- observasi lapangan 
- fenomena 
- studi komparasi 

Data Sekunder - studi literature 
- internet 
- data instansi 
- media masa ( majalah, 
koran) 

Tabel 1 : sumber-sumber data 
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GAMBAR ALUR DATA PRIMER DAN DATA SEKUNDER. 
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1.5. Sistematika pembahasan 

BAB I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang proyek, motivasi pemilihan judul, tujuan dan 

sasaran, manfaat praktis, lingkup pembahasan, metode pembahasan, metode 

pengumpulan data, alur pikir, dan sistematika pembahasan. 

BAB II Tinjauan proyek 

Berisi tentang tinjauan umum dan khusus tentang velodrome, tujuan dan fungsi, 

pelaku, aktifitas, permasalahan desain dan tinjauan proyek sejenis. 

BAB III Analisis pendekatan program arsitektur 

Berisi tentang aktivitas, kelompok aktivitas, pendekatan kebutuhan ruang, studi 

besaran ruang, pendekatan bangunan dan konteks lingkungan. 

BAB IV Program arsitektur 

Berisi program ruang, program tapak, program bang un an (struktur dan bahan 

bangunan, utilitas, fisika bangunan). 

BAB V Kajian teori 

Berisi tentang kajian teori, alasan pemilihan permasalahan dominan, teori 

f1eksibilitas dan kenyamanan ruang, studi preseden dan implementasi desain. 
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