
1.1 . Latar Belakang Proyek 

BABI 
PENDAHULUAN 

Olahraga sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk menunjang 

kesehatan mereka, seperti mota "mensana in corporesano" yang artinya yaitu di 

dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oleh sebab itu, dibutuhkan 

sebuah tempat yang dapat mewadahi berbagai macam kegiatan olahraga untuk 

menunjang kebutuhan setiap orang. 

Tempat olahraga yang terdapat di kota Semarang sebagian besar hanya 

mewadahi satu jenis macam olahraga saja seperti: Stadion Oiponegoro 

(olahraga sepak bola), GOR Sahabat (olahraga basket), GOR Satria (olahraga 

basket), dll. Oi sam ping itu, kota Semarang juga memiliki pusat olahraga yang 

mewadahi beberapa macam olahraga seperti GOR Tri Lomba Juang (olahraga 

sepak bola, tenis, atletik, tenis meja, bulu tangkis) dan GOR Jatidiri (olahraga 

sepak bola, renang, tenis, panjat tebing, sepatu roda, dll). Namun, pusat olah 

raga tersebut dirasa masih kurang untuk mencukupi kebutuhan masyarakat 

Semarang secara menyeluruh dan kebanyakan dari pusat olahraga tersebut 

berada di pusat kota. Oi samping itu, pusat olahraga yang mewadahi beberapa 

macam olahraga seperti GOR Tri Lomba Juang dan GOR Jatidiri belum 

terintegrasi dan tertata dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah pusat 

olahraga yang dapat mewadahi beberapa macam olahraga dengan integrasi 

yang lebih baik dan berada di luar pusat kota sehingga dapat memfasilitasi 

kebutuhan masyarakat Semarang yang berada di luar pusat kota atau di daerah 

lain. 

1 



Gagasan awal dari proyek ini yaitu merancang sebuah kompleks sport 

centre yang dapat mewadahi berbagai macam kegiatan olahraga baik olahraga 

indoor maupun outdoor yang disewakan untuk umum atau pertandingan antar 

club dengan pemilihan lokasi berada di wilayah yang belum terdapat tempat 

olahraga. Dengan begitu, sport centre ini diharapkan dapat memfasilitasi 

kebutuhan olahraga masyarakat Semarang yang berada di daerah lain. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Memfasilitasi berbagai macam kegiatan olah raga dari berbagai macam 

cabang olahraga yang berada pada satu kompleks. 

Menghadirkan suatu sarana olahraga sekaligus sebagai tempat untuk 

mencari hiburanlrekreasi. 

Memberikan alternatif pili han sarana olahraga sekaligus menyediakan 

sarana bersantai yang masih jarang ada di Semarang. 

Untuk masyarakat kota Semarang yang mencintai atau senang dengan 

kegiatan olahraga dan juga untuk pertandingan olahraga antar kelompok 

atau club. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

- Studi mengenai bangunan Sport Centre yang mempunyai fasilitas yang 

cukup lengkap dengan penekanan desain yaitu Arsitektur Hijau (Green 

Architecture) dan permasalahan dominan yaitu Kenyamanan Termal 

dalam Gedung Olahraga. 

Studi komparasi pada bangunan Sport Centre. 

Lokasi tapak berada di kawasan Kecamatan Mijen Semarang dengan 

pertimbangan merupakan kawasan olahraga kota Semarang. 
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1.4. Metoda Pembahasan 

• Metoda Pengumpulan Data 

Data Primer 

Data Primer merupakan data yang secara langsung diperoleh. Metoda 

pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 

- Observasi (pengamatan langsung) 

Dilakukan dengan cara melihat secara lang sung obyek sport centre 

dan melakukan pengukuran di kasus proyek sejenis (GOR Jatidiri dan 

GOR Tri Lomba Juang). Misalnya bentuk dan kondisi arena olahraga, 

arena duduk, arena ruang ganti di studi proyek sejenis. 

Dokumentasi 

Mendokumentasikan berupa foto-foto, misalnya fasilitas yang telah 

tersedia dan keadaan sekitar GOR Jatidiri maupun GOR Tri Lomba 

Juang. 

- Wawancara 

Pad a survei ini jika dimungkinkan akan dilakukan proses wawancara 

kepada pengelola atau pegawai dari proyek sejenis yang akan disurvei 

dan instansi atau badan yang berpengaruh pada proyek ini. Dari 

wawancara tersebut dapat mengetahui jenis kegiatan olahraga yang 

diminati oleh masyarakat, fasilitas yang mendukung kegiatan olahraga, 

dan sebagainya. 

Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat tidak secara langsung pada 

saat di lapangan, misalnya master plan, data-data teori standar lapangan 

olahraga, peta-peta, dan lain-lain. 
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• Metoda Penyusunan dan Analisa 

Membandingkan kelebihan dan kekurangan bangunan sejenis yang 

diobservasi 

Mengamati serta melakukan asumsi-asumsi mengenai kebutuhan 

ruang, besaran ruang, sirkulasi, utilitas, teknologi dalam bangunan, dll 

Mengutip dari literatur mengenai fasilitas-fasilitas bangunan, serta 

penataan ruang luar yang dapat dijadikan acuan dan dasar untuk 

merancang suatu taman dengan bangunan yang berkonsep arsitektur 

organik. 

• Metoda Pemrograman 

Mensintesa (memilah-milah) data-data primer dan sekunder menjadi 

beberapa kategori berdasar kepentingannya. 

Menganalisa data-data tersebut dan mengkaitkannya dengan keadaan 

dan situasi yang ada pad a kenyataan saat ini. 

Menemukan permasalahan-permasalahan desain yang harus diatasi 

dalam perancangan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

mendesain bangunan. 

Mendapatkan hasH analisa berupa pemecahan-pemecahan yang 

spesifik akan permasalahan-permasalahan yang ditemukan. 

• Metoda Perancangan Arsitektur 

Metoda perancangan arsitektur yang akan digunakan yaitu berupa 

parti/sketsa pada tahap skematik desain yang akan menerangkan ide-ide 

mengenai sport centre sebelum memasuki tahap desain, dan gam bar 

perancangan yang berupa denah, tampak, potongan, detail-detail, dan lain-
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lain yang dijadikan media komunikasi visual dalam penyampaian hasil 

pemikiran yang telah dilakukan. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

BABI 

PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang proyek, tujuan dan sasaran pembahasan, 

lingkup pembahasan dan metoda pembahasan. 

BAB II 

TINJAUAN PROYEK 

Berisi tentang gambaran umum proyek, mengulas tentang olahraga, latar 

belakang perkembangan, trend, dan sasaran yang akan dicapai. 

Berisi tentang terminologi proyek, kegiatan yang ada dalam Sport Centre 

tersebut, spesifikasi dan persyaratan desain, deskripsi konteks desa/kota di 

mana proyek tersebut berada, urban issue Oaringan kota/desa) yang akan 

mempengaruhi perancangan, studi banding proyek sejenis, dan 

permasalahan desain. 

-------6erisJ-tentang kesimpulan, batasan dan anggapan atas tinjauan proyek yang 

telah dilakukan. 

BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang analisa pendekatan arsitektur (meliputi studi aktivitas dan studi 

fasilitas), analisa pendekatan sistem bangunan (meliputi studi sistem struktur 

dan enclosure, studi sistem utilitas, dan studi pemanfaatan teknologi), dan 

analisa konteks lingkungan (meliputi analisa pemilihan lokasi dan analisa 

pemilihan tapak). 
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BABIV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi konsepllandasan konseptual program, tujuan perancangan, faktor 

penentu perancangan, faktor persyaratan perancangan, program kegiatan, 

program sistem struktur, program sistem utilitas, dan program lokasi dan 

tapak. 

BABV 

KAJIAN TEORI 

Berisi tentang kajian teori penekanan desain dan kajian teori permasalahan 

dominan 

Keduanya berisi tentang uraian interpretasi dan elaborasi teori penekanan 

desain, studi preseden, dan kemungkinan penerapan teori penekanan desain. 
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