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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ice skating merupakan olahraga berseluncur di atas permukaan lantai 

es yang biasanya terdapat di negara-negara yang mempunyai iklim 

dingin. Kegiatan ice skating tersebut dilakukan pada saat musim dingin 

dimana orang-orang berpergian dari satu tempat ketempat lainnya 

dengan cara berseluncur. Oleh sebab itu kegiatan tersebut dikategorikan 

sebagai kegiatan olahraga. Saat ini perkembangan ice skating baik 

lingkup Asia maupun dunia semakin pesat. Perkembangan ini 

dikarenakan fasilitas di negara maju memenuhi standar internasional dan 

iklim yang mendukung sehingga dapat menumbuhkan atlet-atlet Ice 

Skating yang baik.  

Olahraga Ice skating sudah merambah ke Indonesia, sehingga 

semakin banyak tumbuhnya atlet-atlet Ice Skating yang dapat mengikuti 

beberapa Olympiade dalam skala Nasional maupun skala Internasional. 

Hal ini dapat dilihat bahwa atlet Ice Skating  telah mendapatkan 

beberapa medali seperti perak dan perunggu dalam olahraga Short 

Track (Septi, 2018) dan 3 medali Emas dalam skala Asia dalam olahraga 

Figure Skating (Nuralam, 2014). Selain semakin berkembangnya jumlah 

atlet-atlet ice skating, minat wisatawan untuk bermain olahraga tersebut 

juga bertambah banyak terutama pada kota-kota besar. 

Perkembangan ice skating di Indonesia sering kali terhambat karena 

fasilitasnya yang kurang memadai dilihat dari kebutuhan bangunan dan 
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luas lapangan yang masih kurang dari skala Olympic 1800 m2 (Kitot, 

2016). Selain itu yang menjadi penghambat karena kondisi iklim di 

Indonesia, sehingga untuk mendukung ice rink tersebut perlu 

menggunakan teknologi yang khusus untuk menciptakan area seluncur 

itu. Perencanaan ice rink dapat dikatakan cukup mahal karena struktur 

bangunannya harus dapat mendukung lapangan ice rink yang terpantau 

cukup lebar, selain itu bangunan tersebut harus didukung dengan 

material tertentu yang dapat menjaga suhu didalam ruang yang sangat 

rendah. 

Di Indonesia saat ini hanya menyediakan arena ice rink pada kota-

kota besar seperti Jakarta, Bandung. Penyediaan ice rink di Jakarta 

terdapat di beberapa tempat pusat perbelanjaan. Karena itu kemenpora 

mendapat kabar dari Singapura dan Thailand agar Indonesia memiliki 

arena ice skating center sendiri untuk mengembangkan olahraga ice 

skating Indoensia. Tapak yang digunakan tidak harus di Jakarta namun 

bisa juga di Bandung (Kemenpora, 2016). Sedangkan pada kota 

Bandung arena ice rink hanya memiliki 1 dan arena tersebut belum 

memiliki standar internasional atau skala Olympic. Dalam jangka panjang 

kota Bandung akan melakukan pembangunan kawasan olahraga untuk 

menjadikan Pusat Primer Kota Bandung ke dua (Sysadmin, 2015). 

Pembangunan kawasan tersebut menjadi potensi dalam bidang olahraga 

seperti ice skating karena kota Bandung sudah memiliki bibit olah raga 

tersebut karena adanya gelanggang seluncur es,  
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1.2 Masalah Desain 

 Bagaimana menerapkan struktur bentang lebar yang sesuai dengan 

kebutuhan arena ice skating? 

 Bagaimana menciptakan wujud desain bangunan ice skating yang 

aktraktif dan inovatif pada segi bentuk bangunan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan 

 Memberikan fasilitas sebagai pusat bermain ice skating untuk 

umum, juga sebagai pelatihan dan penyelenggaraan kejuaraan. 

 Memberikan fasilitas yang memiliki standar skala Olympic  

1.2.2 Manfaat 

a. Bagi pengembangan desain (secara praktik)  

- Menjadikan arena ice skating ini sebagai arena ice skating 

pertama di Indonesia yang memiliki standar bangunan dalam 

skala internasional. 

- Menjadikan Ice Skating Center ini landmark baru bagi kota 

Bandung. 

b. Bagi pengembangan akademik (secara teoritik) 

- Menyediakan fasilitas indoor ice skating yang dapat digunakan 

untuk berlatih dan kegiatan kejuaraan olahraga es untuk skala 

nasional maupun internasional. 

c. Bagi masyarakat 
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- Memberikan wadah bagi masyarakat sebagai arena rekreasi 

bermain ice skating yang dilengkapi dengan fasilitas 

penunjang. 

d. Bagi Pemerintah 

- Melengkapi perencanaan kawasan olahraga di kota Bandung. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dari perancangan Ice Skating Center 

di Bandung ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I, memuat pengantar dan memperkenalkan judul 

projek ini yang terdiri dari beberapa subbab mengenai deskripsi latar 

belakang dari pemilihan projek Ice Skating Center, masalah-masalah 

desain yang berhubungan dengan projek ini, tujuan dan manfaat 

pembangunan projek, dan sistematika pembahasan. 

BAB II GAMBARAN UMUM 

Pada Bab II, memuat gambaran projek secara umum seperti 

fungsi bangunan projek yang ditetapkan, tinjauan lokasi tapak yang 

dipilih, kondisi daerah lingkungan tapak baik dari segi fisik, regulasi, 

ekonomi, maupun lingkungan social dan budaya. 

BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Pada Bab III, memuat uraiakan pemrograman arsitektur yang 

berkaitan dengan fungsi bangunan, yaitu kebutuhan pengguna, 

aktivitas pengguna, kebutuhan dan persyaratan ruang, studi ruang 

khusus, studi besaran ruang, studi luas bangunan dan luas lahan 
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parker, hingga penetapan luas lahan yang dibutukan. Pada subbab ini 

juga membahas mengenai studi preseden projek sejenis yang 

menjadi acuan dalam mendesain. Kemudian subbab terakhir 

membahas mengenai struktur ruang baik secara mikro maupun 

makro. 

BAB IV PENELUSURAN MASALAH 

Pada Bab IV, memuat mengenai segala masalah-masalah 

desain yang menjadi acuan sebagai focus kajian. Pada subbab ini 

juga menganalisa aspek ruang pada bangunan dan tapak secara 

komprehensif. 

BAB V KAJIAN TEORI 

Pada Bab V, memuat kajian teori-teori yang digunakan untuk 

mendukung pemecahan masalah desain. Teori-teori yang digunakan 

tersebut dielaborasikan dengan projek sehingga menjadi pemecahan 

masalah desain yang nyata. 

BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

Pada Bab V, memuat kajian penetapan pendekatan 

perancngan sebagai dasar tema dalam pengembangan rancangan. 

Selain itu juga ditetapkan konsep perencanaan yang nantinya 

manjadi landasan proses perancangan arsitektur. 

BAB VII PENDEKATAN DESAIN 

Pada Bab VII, memuat kajian yang berkaitan dengan konsep 

perencanaan yang akan diterapkan padaprojek. Subbab yang akan 

dibahas mengenai konsep tata ruang, konsep keruangan, konsep 
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bentuk, konsep struktur, konsep pelingkup, konsep sistem bangunan, 

dan konsep teknologi. 

BAB VIII PENDEKATAN DESAIN 

Pada Bab VIII, memuat strategi pada desain sebagai acuan 

untuk tahap selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada Bab ini memuat sumber data yang digunakan melalui 

literature kepustakaan mapupun literatur elektronik dalam Landasan 

Perancangan Arsitektur. 

 


