
BABI 

t , PENDAHUlUAN 

1.1. Latar Beiakang Proyek 

Saat ini prestasi olahraga daiam bidang atietik di indonesia cukup memuaskan 

ada beberapa nama - nama atlet seperti: Agung Suryo Wibowo serta Ruwiyati 

yang pernah mengharumkan nama Indonesia di kanca Asean dan Olimpiade; 

Namun sayang prestasi yang mereka torehkan untuk mengaharumkan nama 

Indonesia sampai saat ini bel urn bisa dihargai oleh bangsa Indonesia, karena 

belum ada fasilitas yang dapat memenuhi regenerasi atlet dan at/et lari dapat 

latihan dengan maksimal. Cukup disayangkan apabiJa prestasi dari cabang 

atletik tidak bisa berkelanjutan, padahal banyak sekali bibit - bibit muda yang 

mempunyai bakat dalam oJahraga atletik lari. Dapat dlkatakan seperti ini karena j 

apabila kita lihat fasilitas serta sarana - prasarana yang dibutuhkan untuk 

pembinaan atlet muda cenderung minim. Contoh riil dapat kita lihat dalam 

pembinaan milik pemerintah yaitu PPLP Jawa Tengah. Dalam satu lahan tempat 

pelatihan itu dihuni oleh berbagal cabang olahraga. Tidak hanya itu saja fasilitas 

- fasilitas yang mendukungpun sarna sekali tidak memadai. Dengan 

menumpuknya fungs! bangunan tersebut berakibat bukan hanya dari fasilitas 

saja yang tidak memadai tetapi jadwal pun harus terbagi - bagi. Apabila sistem 

seperti inl tidak dlrubah, bisa jadl masa mendatang kita bisa lagl mendengar 

nama penerus dari Ruwiyati dan Agung Suryo Wibowo yang dapat mewakili 

Jawa Tengah bahkan Indonesia dalam kanca olahraga atletik. 
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1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

• Menciptakan wadah sebagai sarana untuk pembinaan dan pengembangan 

talenta-talenta atletik lart muda Indonesia dan Jawa Tengah. 

• Menambah jumlah dari sarana dan prasarana allet atletik lari yang 

berkualitas di Indonesia dan Jawa Tengah. 

• Dengan adanya wadah pembinaan atletik lari yang terprogram, profesional, 

dan berkesinambungan diharapkan kualitas pemain menjadi meningkat 

• Usaha Pembinaan atlet atletik lari muda untuk meningkatkan prestasi serta 

regenerasi bagi para pendahulunya di Indonesia dan Jawa Tengah. 

• Meningkatkan kualitas atlet atletik lari melalui pembinaan yang 

berkesinambungan, profesional yang bermuara pada raihan prestasi tertinggi 

bagi Indonesia. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

• Pembangunan proyek ini diproyeksikan hingga 20 lahun yang akan dalang, 

dimaksudkan dapat menjadi wadah sebagai sarana untuk pembinaan dan 

pengembangan talenta-talenta atletik lari muda untuk meningkatkan prestasi 

serta regenerasi bagi para pendahulunya di Indonesia dan Jawa Tengah. 

It Pembangunan proyek ini dimaksudkan dapat menjadi wadah pembinaan 

atfetik fari yang terprogram, profesionaf, dan berkesinambungan diharapkan 
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kualitas pemain menjadi meningkat dengan didukung sarana dan prasarana 

yang berkualitas. 

• Perencanaan proyek ini juga mengacu pada pengadaan fasilitas latihan yang 

memenuhi standar ketentuan IAAF, 

• Dengan pengadaan fasilitas latihan yang memenuhi standar ketentuan IAAF 

(International Assosiation of Athletics Federations) juga sekaligus sesuai 

kebutuhan kurikulum dan program latihan, has;1 yang diharapkan adalah 

pembinaaan dan pelatihan atlet lari muda berjalan maksimal. 

1.4. Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

1.4.1.1. Metode Pengumpulan Data Primer 

Merupakan proses pengumputan data yang ditakukan mefaiui 

peninjauan secara langsung di lokasi dengan melakukan kegiatan 

pengambilan gambar, mengukur, wawancara, dan lain-lain. 

• Observasi ( pengamatan langsung ) 

Observas/ dilakukan di daerah Kota Salatlga untuk mencari 

site yang tepat, melalui pengamatan lapangan. pencatatan 

dan pengambilan gam bar. 

Observasi pad a kompleks pemusatan latihan atletik lari yang 

telah ada sebagai bahan studi komparasi proyek sejenis. 
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• Wawancara 

Wawancara dengan pegawai Bappeda Kotamadya Salatiga 

dan Bapak Husein Effendi sefaku pengurus PASt Jawa 

Tenyah untuk mendapatkan inrormasi mengenai rencana 

adanya Pusat Pelatihan dan Pendidikan Atletik Lari Salatiga. 

Wawancara dengan allet atletik lart pada Klub Pandanaran 

Semarang tentang apabila adanya rencana Pusat Pelatihan 

dan Pendidikan Atletik Lari Salatiga. 

1.4.1.2. Pengumpulan Data Sekunder 

Pmses pengumpulan data tidak melalui pengamatan langsung 

melainkan dari sumber terkait seperti instansi pemerintahan, buku 

referensi dan situs internet 

• Data dari Bappeda Kotamadya Salatiga yang terdiri dari peta 

wilayah. data umum. RUTRK dan data-data lain yang 

berkaitan dengan proyek. 

• Data dari PASI Jawa Tengah mengenai pedoman dasar 

olahraga attetik (ari 

• Data dart IAAF mengenai standar lintasan lari Internasional. 

• Studi literatur dan buku-buku referensi, majalah, dan tabloid. 

• Studi melalui internet untuk melakukan studi komparasi 

terhadap bangunan sejenis serta memperorah informasi tain 
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yang berhubungan dengan pemrograman dan perancangan 

Pusat Pelatihan dan Pendidikan Atletik Lart 

1.4.2 Metoda Penyusunan Studi dan Analisa 

Dilakukan dengan membandingkan, mengutip dari literatur yang ada dan 

mengimplementasikan ke dalam iaporan setelah disesuaikan dengan 

kebutuhan proyek. 

• Melakukan studi komparasi terhadap bangunan sejenis yang telah ada 

kemudian membandingkan kelebihan dan kekurangan bangunan 

sejenis yang di observasi. 

• Mengamati serta melakukan asumsi-asumsi mengenai kebutuhan 

ruar..g, besaran ruang, skkulasi, utilitas, struldur bar.gunan, tek:nrnogi 

bangunan, aturan dan ketentuan dan lain-lain. 

• Meneari inf6rmasi dari literatur mengenai Pelatihan Atletik Lari, serta 

p&nataan mas a dengan kejeJasan sirkulasi yang dapat dijadikan acuan 

perancangan untuk mempermudah pengguna. 

1.4.3 METODA PEMROGRAMAN 

Dengan cara mensintesis hasil dari stud; yang telah dilakukan 

sebeJumnya dalam oontuk kesirnpulan, saran dan sagala hal yang dapat 

diterapkan dalam proses perancangan. 
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:t! Mensintesa (memilah-milah) data-data primer dan sekunder menjadi 

beberapa kategori berdasar kepentingannya. 

t:I Menganalisa data-data tersebut dan mengkaitkannya dengan keadaan 

dan situasi yang ada pad a kenyataan saat int 

a Menemukan permasalahan-permasalahan desain yang harus diatasi 

dalam perancangan; serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

mendesain bangunan. 

II Mendapatkan has" anaUsa berupa pemecahan-pemecahan yang 

spesifik akan permasalaha~masalahan yang ditsmukan. 

Dari hasH wawancara dan observasi penemuan keluhan dan 

permasalahan pada bangunan proyek sejenfs diusahakan dipecahkan dan 

terjawab pada proyek ini. Sehingga keluhan dan masalah tersebut tidak 

ditemukan lagi di proyek int 

1.4.4 METODA PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Proses perancangan dan pemrograman yang berkembang secara trial 

and error merupakan kelanjutan dari prosesftproses sebelumnya yang 

meliputi konsep perancangan hingga gambar pengembangan rancangan, 

detail-detail teknik, isometri bangunan, dan perspektif. Proses ini 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perancangan arsitektuf. 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

SASf.PENDAHULUAN 

Berisi tentang : Latar Be\akang Proyek, Tujuan dan Sasaran Pembahasan, 

Ungkup Pembahasan, Metoda Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II. TINJAUAN PROYEK 

Berisi tentang : Tinjauan Umum meliputl Gambaran Umumi Latar Belakang, 

Perkembangan, Trend dan Sasaran Yang Akan Dicapai. Tinjauan Khusus 

meliputi Termlnologi, Kegiatan, Spesifikasi dan Persyaratan Desain (arsitektur, 

bangunan, lingkungan), Deskripsi Konteks Kota, Urgensi dan Relevansi Proyek, 

Studi Banding, dan Permasalahan Desain. Kesimpulan, Batasan dan Anggapan 

meliputi Rangkuman Kesimpulan, 8atasan dan Anggapan. 

BAB III. ANALISA PENDEKA TAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang : Analisa Pendekatan Arsltektur meliputi Stud! Aktifitas, Studi 

F asilitas. Analisa Pendekatan Sistem Bangunan meliputi studi sistem struktur 

dan enclosure, Studi Sistem Utilitas, Studi Pemanfaatan Teknologi. Analisa 

Konteks Lingkungan meJiputi analisa pemilihan lokasi dan analisa pemilihan 

tapak. 

BAB IV. PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang : Konsep Program meliputi landasan koseptual program. Tujuan 

Perancangan, faktor Penentu Perancangan, Faktor Persyaratan Perancangan 

meJiputi tujuan perancangan, factor penentu perancangan, persyaratan 
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arsitektur, persyaratan bangunan, persyaratan konteks Iingkungan. Program 

Arsltektur meliputi program keglatan, program sistem struktur, program sistem 

utilitas, program lokasi dan tapak. 

BAB V. KAJIAN TEORI 

Berisi tentang : Kajian Teori Penekanan Desain meliputi uraian interpretasi dan 

elaborasi toori penekanan desain, Studi Preseden, Kemungldnan penerapan 

teori penekanan desain yaitu Pengadaan fasilitas latihan yang memenuhi standar 

ketentuan IAAF (International Assosiation of Athletics Federations) juga 

sekaJigus sesuai kebutuhan kurikulum dan program latihan agar pembinaaan 

berjalan maksimal dan Kajlan Teor! Permasafahan [Jomlnan mellputi penataan 

Lansekap Dengan Memaksimalkan Potensi Alam Hutan Jati yang masing -

maslng mefiputi Usilan Intepretasi dan Elaborasi Teor!; Studi Preseden dan 

Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan yaitu " Pengadaan 

fasilitas latihan yang memenuhi standar ketentuan IAAF juga sekaligus sesuai 

kebutuhan kurikulum dan program latihan agar pembinaaan atlet muda berjalan 

maksimal". 
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