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 BAB I.  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan berkuda tumbuh dengan pesat seiring dilaksanakan pertandingan 

berkuda di beberapa kota. Munculnya PORDASI (Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh 

Indonesia) sebagai suatu organisasi yang mengatur segala peraturan dan persyaratan 

dalam pertandingan berkuda dari tahun 1966. Perkembangan olahraga berkuda 

semakin meningkat dengan diadakannya pertandingan berkuda di setiap bulannya yang 

diikuti oleh peternak dan penggemar kuda di seluruh Jawa Tengah. Mulai tahun 2015 

kejuaraan equistrian di selenggarakan rutin sebagai ajang pemanasan dan persiapan 

PON XIX Jabar . Menurut data PORDASI Jateng eksistensi equistrian Jateng telah ikut 

serta dalam penyelenggaraan PON VXII 2008 Kaltim dan PON XIX 2016 Jabar. Dengan 

perolehan medali 3 perak 1 perunggu dengan kelas khuhus untuk junior pada PON 2016 

Jabar .  

Team equistrian di Jateng yang berjumlah 13 tim yang memadai fasilitas dalam hal 

arena latihan namun tidak untuk diadakan kejuaraan dan terdapat 60 klub berkuda yang 

telah terdaftar pada PORDASI Jateng. Pordasi Jateng memiliki arena di Tegalwaton 

dengan trek pasir 1200 m x 16,5 m berskala nasional namun belum ada untuk arena 

equistrian. Hal ini sejalan dengan misi PORDASI Jateng yang bertekad memajukan olah 

raga berkuda dengan mengintensifkan kegiatan berkuda di seluruh Jateng dan 

medorong semua pengurus cabang memiliki arena sendiri. Jawa tegah memiiki atlit 

equistrian yang berlaga di Final Asian Equestrian Federation (AEF/Federasi Equestrian 

Asia) U-21 Dressage Championship di Doha, Qatar, 3- 5 April. Selama ini para atlit 

berlatih di Setosa Stable yang merupakan tempat latihan tim mereka.  Menurut Sekjen 

pengurus PORDASI Indoensia, Wijaya Noeradi olahraga berkuda ini sedang tahap 
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berkembang dengan dilihatnya kejuaraan – kejuaraan yang dilaksanakan seperti halnya 

Kejurnas ke 52 pada Juli 2018 di Tegalwaton Jawa tengah. 

Menurut Sekretaris PORDASI Jateng Utaryo, olahraga berkuda di Jawa Tengah 

masih kurang perihal fasilitas untuk berlatih. Karena kejuaraan diselenggarakan di arena 

pacuan kuda di Tegalwaton yang memenuhi standar nasional dalam segihal arena 

lintasan pacuan . Namun untuk faslitas pendukung lainnya belum memenuhi standar. 

Pada POPROV 2023 yang akan datang untuk pertama kalinya olahgara equistrian 

mengikuti kejuaraan bergengsi Jawa Tengah. Namun karena belum adanya arena , 

maka equstrian di gabungkan dengan arena pacuan kuda. Pada sirkulasi arena pacuan 

kuda di Tegalwaton sangat buruk dikarenakan lokasi yang berada di pinggir jalan 

sehingga membuat kemacetan ketika berlangsungnya kejuaraan dan sirkulasi antara 

penonton – atlet tidak kondusif. Disamping itu minimnya lahan yang digunakan untuk 

arena tersebut yang membuat fasilitas sarana prasarana kurang memadai.  

Atlet dan penggemar kuda saat ini membutuhkan fasilitas dengan kemajuan 

tehnologi dan menyukai bangunan – bangunan modern yang kekinian. Maka 

dibutuhkannya bangunan equistrian dengan konsep modern. Dalam rancangan projek 

ini akan dibangun di kawasan BSB. Karena kawasan ini dinilai layak untuk projek 

equistrian yang sesuai dengan peruntukan RTRW kawasan olahraga di wilayah mijen, 

dengan potensi wilayah ini merupakan kota satelit dan masyarakat dengan ekonomi 

tinggi , aksesbilitas yang , merupakan pusat bisnis dan kawasan komersial sehingga 

dengan di bangunnya equistrian di lokasi tersebut akan dapat memperkenalkan ke 

kalayak umum tentang equistrian sehingga masyarakat tertarik dan dapat pula dijadikan 

tempat wisata baru.   

Bangunan yang menampung banyak penonton memerlukan persyaratan 

keamananan dan kenyamanan. Salah satunya pandangan penonton yang 
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dibutuhkannya struktur bangunan bebas kolom sehingga perlunya struktur yang yang 

tepat untuk membangun equistrian.  

1.2 Pernyataan Masalah Desain  

a. Bagaimana mengaplikasikan struktur pada bangunan equstrian ?  

b. Bagaimana mengaplikasikan modern pada projek equistrian ? 

1.3  Tujuan  

a. Menciptakan struktur bangunan yang sesuai dengan fungsi bangunan 

equistrian  

b. Menciptakan keamanan dan kenyamanan penonton dan atlit dalam bangunan 

equistrian  

1.4  Manfaat  

a. Masyarakat  

Memberikan sarana prasarna olahraga berkuda sehingga memudahkan bagi atlit 

atau masyarakat untuk berlatih dan mengedukasi tentang berkuda. Dan 

memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.  

b. Akademik  

Mengimplementasikan desain arsitektural terhadap fungsi bangunan olahraga  

1.5 Sistematika Pembahasan  

a. BAB I PENDAHULUAN 

 Pendahuluan yang membahas tentang hal mendasar yang sebagai landasan 

teori pada projek “ International Equistrian di Semarang “ . Dengan membahas 

latar belakang , pertanyaan masalah , tujuan dan manfaat.  

b. BAB II GAMBARAN UMUM  

Merupakan bab yang membahas tentang identifikasi terhadap lokasi tapk dan 

fungsi bangunan yang bertujuan sebagai dasr untuk tahapan analisis.  
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c. BAB III PEMOGRAMAN ARSITEKTUR DAN PERUMUSAN MASALAH 

Merupakan bab yang membahas tentang analisis terhadap kasus fungsi 

bangunan “ International Equistrian di Semarang “ dengan kebutuhan 

berdasarkan pemahaman fungsi bangunan  

d. BAB IV LANDASAN TEORI  

Merupakan bab yang membahas tentang landasan teori mengenai permasalahan 

yang terdapat pada projek bangunan “ International Equistrian di Semarang “ dan 

memecahkan permasalahan pada projek tersebut.  

e. BAB V PENDEKATAN DAN LANDASAN PERANCANGAN  

Merupakan bab yang membahas tentang pendekatan perancangan berdasarkan 

permasalahan yang ada terdapat dalam projek bangunan “ International 

Equistrian di Semarang “ lalu dikembangkan menjadi suatu tema dalam proses 

perancangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


