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BAB IV 

PENELUSURAN MASALAH 

4.1 Kajian Komprehensif 

Perkembangan ice skating di Indonesia sudah bermunculan namun 

arena yang digunakan belum memiliki standar internasional. Kekurangan 

tersebut karena arena ice skating di Indonesia menggunakan es buatan 

yang membutuhkan teknologi dengan cost tinggi untuk menciptakan area 

seluncur itu. Perencanaan arena ice skating 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. Maka dari itu pemilihan struktur yang baik 

sangat penting karena dapat mendukung arena ice skating agar es tetap 

terjaga dan tidak membutuhkan energy yang besar. Namun bukan berarti 

arena tersebut menghilangkan penggunakan energy besar, tetapi 

penggunaan material-material yang mendukung agar arena es mendapat 

perawatan yang lebih efisien dari pada penggunakan material yg hanya 

mementingkan estetika. 

Selain memerhatikan struktur dan material yang digunakan, juga 

perlu memerhatikan penataan ruang untuk mencakup berbagai fungsi 

seperti ruang pengelola, ruang untuk atlet dan pegunjung. Permasalahan 

di Indonesia saat ini lapangan ice skating serta penunjangnya kurang 

memerhatikan fungsi untuk penggunanya. Menurut manager ice skating 

Taman Anggrek pernah mengalami membludaknya lapangan ice skating 
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hingga dalam 1 arena dipenuhi 500 orang dalam 1 waktu. Hal itu 

dikarenakan selain dibuka untuk rekreasi namun juga sebagai latihan 

untuk atlet. Sehingga perlu adanya penataan ruang yang tepat agar 

fungsi ruang dapat berjalan secara maksimal.  

Pemilihan tapak di Bandung ini juga menjadi perhatian dalam 

merancang bangunan. Kontemporer yang menjadi ciri khas bangunan 

kota Bandung ini juga menjadi perhatian karena penerapannya pada 

bangunan ice skating center yang memiliki sifat inovatif dan atraktif. Oleh 

karena itu ice skating center perlu memerhatikan desain bangunan yang 

mengikuti arsitektur kontemporer, baik dari bentuk, struktur dan material 

bangunan. 

4.2 Pernyataan Fokus Desain 

Masalah doinan dari projek Ice Skating Center di Bandung ini adalah 

penggunaan struktur bentang lebar yang dapat mereduksi panas 

matahari dan dapat menjadi desain yang inovatif dan atraktif. 

4.3 Analisa Komprehensif antara Aspek Ruang pada Tapak  

Projek tapak yang berada di Jl. Gelora Bandung Lauan Api memiliki 

beberapa potensi dan kendala yang berpengaruh dalam perencanaan 

tata ruang ice skating center di dalam tapak. 
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Gambar 2. 24 Keadaan Jl. Gelora Bandung Lautan Api 
Sumber : Google Maps 

Bila dilihat dari jalan dan transportasi Kepadatan kendaraan di 

Kecamatan Gedebage terutama di Jl. Sor Gelora Bandung Lautan Api 

cukup rendah karena jarang diakses transportasi. Lebar jalan cukup 

besar, yakni 22 m dua jalur. Pada area ini sebaiknya dijadikan sebagai 

jalur akses keluar masuk karena jalan yang cukup lebar dapat 

menghindari terjdinya macet bila terjadi keluarnya pengunjung secara 

bersamaan. 

 

Gambar 2. 25 Kondisi Sekitar Tapak berupa Persawahan 

Sumber : Google Maps 

Bila dilihat dari sekitar tapak pada bagian utara terdapat 

pemandangan gunung yang menjadi potensi untuk area terbuka lahan 

hijau karena dapat difungsikan sebagai area untuk bersantai, jogging, 
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serta kegiatan-kegiaan untuk menunjang bagi atlet maupun pengunjung 

karena pada area ini juga dapat menikmati pemandangan gunung 

Manglayang. 

 

Gambar 2. 26 Keadaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api 

Sumber : Google Maps 

Bila dilihat dari sekitar tapak pada bagian selatan terdapat Stadion 

Gelora Bandung Lautan Api yang menjadi perhatian bila pada stadion 

tersebut sedang melakukan pertandingan yang menjadi potensi 

kebisingan sehingga pada area ini dapat difungsikan sebagai area servis. 

 

 


