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TAMAN OLAHRAGA DI KRIDOSONO
Ruang Sosial Sebagai Penentu Perancangan 2016

BAB III  |  HASIL RANCANGAN DAN PEMBUKTIANNYA

III. 1. Analisis Program Ruang

 3.1.1. Analisis Pelaku dan Kegiatan

 Dalam analisis pelaku dan kegiatan, identifikasi pelaku dilihat dari jenis-jenis pelaku dan 
macam kegiatan yang dilakukan. Berikut tabel analisis pelaku dan kegiatan yang ada pada Taman 
Olahraga dan Rekreasi :

No. Pelaku Kegiatan

1. Pengunjung (Umum)
Parkir, Jalan-Jalan, Istirahat, Makan, Minum, Ber-
kumpul, Foto-foto, Menonton Pentas Seni/ Olah-
raga, MCK.

2.
Pengunjung Olahraga Outdoor 
(Futsal, Bola Basket, Bola Voli, Bulu 
Tangkis, Fitness, Renang, Jogging)

Parkir, Berkumpul, Ganti Pakaian, Latihan, Istira-
hat, Makan, Minum, MCK.

3.
Pengunjung Olahraga Indoor (Tenis 
Meja, Billiard, Club dan Fitness)

Parkir, Latihan, Berkumpul, Istirahat, Makan, Mi-
num, MCK.

4. Pengunjung (Anak-anak)
Parkir, Jalan-Jalan, Bermain, Menonton, Makan, 
Minum, MCK, Ganti Pakaian.

5. Pengelola (Pegawai)
Parkir, Kegiatan Administratif, Makan, Minum, Isti-
rahat, MCK.

6. Pengelola (Servis)
Parkir, Ganti Pakaian, Mengelola bangunan dan 
lansekap, MCK.

7. Pengelola (Keamanan)
Parkir, Ganti Pakaian, Menjaga Pos Keamanan, 
Berpatroli, Makan, Minum, MCK.

 3.1.2. Analisis Alur Pelaku Kegiatan

 Berdasarkan identifikasi pelaku dan kegiatannya, terdapat alur-alur kegiatan yang ada 
pada Taman Olahraga dan Rekreasi, seperti berikut :

Tabel 3.1. Tabel Analisa Pelaku dan Kegiatan
Sumber : Penulis (2016)
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Diagram 3.1. Alur Kegiatan Pelaku Pengunjung (Umum)
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.2. Alur Kegiatan Pelaku Pengunjung Olahraga (Futsal, Bola Basket, Bola Voli, Bulu Tangkis, Fitness)
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.3. Alur Kegiatan Pelaku Pengunjung Olahraga (Jogging)
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.4. Alur Kegiatan Pelaku Pengunjung Olahraga (Renang)
Sumber : Penulis (2016)
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Diagram 3.5. Alur Kegiatan Pelaku Pengunjung (Anak-anak)
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.6. Alur Kegiatan Pelaku Pengelola (Pegawai)
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.7. Alur Kegiatan Pelaku Pengelola (Servis)
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.8. Alur Kegiatan Pelaku Pengelola (Keamanan)
Sumber : Penulis (2016)



bab 3 analisis perancangan | aulia chairurrijal
64

TAMAN OLAHRAGA DI KRIDOSONO
Ruang Sosial Sebagai Penentu Perancangan 2016

 3.1.3.  Analisis Kebutuhan Ruang

Pengunjung (Umum)
- Ruang Parkir - MCK
- Lobby - Sport Store
- Area menonton Olahraga Outdoor - Food Retail
- Amphitheatre

Pengunjung Olahraga A (Futsal, Bola Basket, Bola Voli, Tenis Meja, Billiard, Klub)
- Ruang Parkir - Ruang Klub Olahraga
- Cloakroom - Ruang Tenis Meja
- Multi-use Outdoor Field - Ruang Billiard
- Shower and Toilet - Rest Area
- Food and Beverages

Pengunjung Olahraga B (Jogging)
- Ruang Parkir - Jogging Track
- Rest Area - Cafetaria
- MCK

Pengunjung Olahraga C (Renang dan Fitness)
- Ruang Parkir - Swimming Pool
- Rest Area - Cloakroom
- Food Retail - MCK
- Ruang Fitness

Pengunjung (Anak-anak)
- Ruang Parkir - Playground
- Area Menonton Olahraga Outdoor - Food Retail
- MCK

Pengelola (Pegawai)
- Ruang Parkir - Kantor
- Ruang Rapat - Ruang Manager
- MCK - Cafetaria

Pengelola (Servis)
- Ruang Janitor - Ruang Ganti Pakaian
- Ruang Genset - Ruang Loker
- Food Retail - MCK
- Ruang Parkir

Pengelola (Keamanan)
- Ruang Parkir - Ruang Ganti Pakaian
- Pos Keamanan - MCK
- Cafetaria

Tabel 3.2. Analisis Kebutuhan Ruang
Sumber : Penulis (2016)
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 3.1.4. Analisis Hubungan Ruang

 Sebelum merancang ruang-ruang yang akan ada pada Taman Olahraga di Kridosono, 
penulis melakukan analisis hubungan ruang / organisasi ruang sebagai dasar perencanaan 
ruang pada perancangan, yaitu :

III. 2. Analisis Site

Diagram 3.9. Organisasi Ruang Keseluruhan
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.10. Organisasi Ruang Olahraga Outdoor
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.11. Organisasi Ruang Natatorium 
Sumber : Penulis (2016)
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 3.2.1. Kriteria Pemilihan Site

1. Kridosono merupakan landmark Kotabaru, dan-

2. Guidelines pemerintah tentang Kridosono sebagai pusat olahraga dan rekreasi.

3. Lapangan sepakbola yang sudah tidak optimal digunakan,-

4. Kridosono sebagai lahan yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai taman kota.

 3.2.2. Analisis Arah Angin

 Hasil survey yang dilaksanakan pada tanggal 
15 Oktober 2015 mencatat kecepatan angin tert-
inggi terletak pada bagian utara dan timur Krido-
sono. Hal ini dapat mempengaruhi pertimbangan 
tata letak massa bangunan (Diagram 3.14) yang 
akan dirancang yaitu menghadap arah datangnya 
angin yaitu di bagian utara dan timur agar dapat 
memanfaatkan angin kencang sebagai pendingi-
nan pasif bangunan.

Diagram 3.14. Analisis arah angin Kridosono
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.12. Organisasi Ruang Indoor Sport
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.13. Organisasi Ruang Sport Corner
Sumber : Penulis (2016)
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 3.2.3. Analisis Arah Matahari

 Data yang diambil adalah Stadion Kri-
dosono pada tanggal 21 Juni 2015/29 
Oktober 2015/21 Desember 2015. Den-
gan azimuth sebesar 254.65o dan alti-
tude sebesar 65.84o. Data diambil pada 
tanggal tersebut karena titik peredaran 
matahari tidak memiliki banyak perbe-
daan satu sama lain.

 Sebagai pertimbangan dalam mende-
sain maka bangunan menghadap ut-

ara-selatan agar tidak banyak permukaan bangunan yang terkena panas terik matahari.

 Adapun terdapat ruang-ruang yang membutuhkan peneduh yaitu area patung mainan 
dan pasir terutama baik dengan alami maupun buatan. Untuk menentukan titik-titik posisi pele-
takan peneduh, maka diperlukan beberapa perhitungan melalui data peredaran matahari demi 
mendapatkan kenyamanan thermal didalamnya.

 Data yang diambil adalah Stadion Kridosono pada tanggal 21 Juni 2015/6 November 
2015/21 Desember 2015. Dengan azimuth sebesar 113.59o dan altitude sebesar -30.7o. Data di-
ambil pada tanggal tersebut karena titik peredaran matahari tidak memiliki begitu banyak per-
bedaan pada tanggal-tanggal lain. Sehingga tidak akan mempengaruhi daerah mana saja yang 
mampu ternaungi oleh vegetasi (dengan syarat perletakan yang tepat).

Gambar 3.1. Sunchart Kridosono
Sumber : Sunearthtools.com (2016)

Diagram 3.15. Analisis arah matahari Kridosono
Sumber : Penulis (2016)
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Hour Elevation Azimuth
05:09:45 -0.833° 106.06°

6:00:00 11.17° 104.67°
7:00:00 25.58° 103.86°
8:00:00 40.01° 104.16°
9:00:00 54.36° 106.38°
10:00:00 68.37° 113.77°
11:00:00 80.28° 146.69°
12:00:00 77.71° 227.98°
13:00:00 64.75° 249.03°
14:00:00 50.6° 254.38°
15:00:00 36.22° 255.94°
16:00:00 21.8° 255.9°
17:00:00 7.42° 254.83°
17:34:36 -0.833° 253.78°

 Sesuai dengan tabel diatas, maka syarat minimum tinggi pohon dan tajuknya :

Penulis mengambil pukul 12:00 sampai dengan 15:00 dimana matahari berada pada titik kritis 
dan pengunjung yang berada di selasar membutuhkan perlindungan dari tajuk pohon. Maka 
syarat pohon yang di butuhkan adalah :

Diagram 3.16. Analisis dimensi minimal pohon peneduh
Sumber : Penulis (2016)

Tabel 3.3. Altitude dan Azimuth matahari di 
Kridosono

Sumber : Penulis (2016)
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- Minimum tinggi pohon : 8.5 meter

- Minimum tajuk pohon : 10 meter

 Berikut jenis pohon yang dapat digunakan sebagai fungsi peneduh :

No Jenis Pohon Kelebihan Kekurangan Tinggi Tajuk
1 Flamboyan

(Delonix regia)

Daun majemuk 
yang rapat men-
ciptakan keinda-
han yang tenang 
bagi orang 
yang berteduh 
dibawahnya

Ketika musim 
kemarau tiba 
daunnya ron-
tok, batang dan 
daunnya men-
gering, mer-
anggas dan 
patah

10-15 m 10-15 m

2 Angsana

(Pterocarpus in-
dicus)

Pohon ini mu-
dah diperban-
yak dengan biji 
maupun den-
gan stek cabang 
dan rantingn-
ya. Diperbanyak 
melalui stek ka-
rena cepat tum-
buhnya.

Daunnya mu-
dah rontok.

15-40 m 10-15 m

3 Kemboja

(Plumeria)

M e m p u n y a i 
bunga yang san-
gat indah dan 
wangi, warnanya 
ada yang putih 
hingga kemera-
han.

Lebih identik 
dengan pohon 
untuk tanah pe-
makaman 6-10 m 10-16 m

Tabel 3.4. Alternatif tanaman peneduh
Sumber : Penulis (2016)
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4 Ketapang

(Terminalia cat-
appa)

M e m p u n y a i 
bentuk yang 
bersusun-susun 
seperti payung. 
Dengan bentuk 
daun yang lebar

Banyak ulat 
disekitar daun 
pohon

10-40 m 10-15 m

 Dalam memberikan suasana yang tidak monoton area tapak perlu diberikan lebih dari 
satu jenis tanaman. Variasi warna daun menjadi hal yang menarik secara visual, perpaduan an-
tara pohon flamboyan dan pohon ketapang dapat membentuk komposisi yang indah. 

 3.2.4. Analisis Arah Sirkulasi

 Pada kawasan seputar Kridosono memiliki ka-
wasan rawan macet karena letak Kridosono 
yang strategis. Jalan raya yang ada di dekat 
Kridosono adalah Jl. Yos Sudarso (keterangan 
: Diagram 3.19 : garis panah merah), jalan ini 
memiliki ukuran lebar jalan yang cukup besar 
yaitu 16 m hanya memiliki arus satu arah.

 Ada 4 (empat) ruas jalan utama yang mengh-
adap ke Kridosono yaitu :

1. Jalan Suroto

2. Jalan Atmosukarto

3. Jalan Tukangan

4. Jalan Abu Bakar Ali

 Keempat jalan tersebut memiliki focal point 
yang sangat kuat bagi pengendara yang se-
dang melewatinya dan menghadap ke Krido-
sono. Untuk memberikan identitas yang kuat 
terhadap identitas taman maka tata massa 
bangunan seharusnya mengacu terhadap 4 
(empat) ruas  jalan utama tersebut.

 Selain itu akses untuk masuk kedalam Taman 
juga jangan sampai menimbulkan bentrokan arus kendaraan, bila daerah utara adalah zona 
untuk akses masuk dan daerah selatan adalah akses keluar maka ruang potensial yang dapat di-
gunakan sebagai akses masuk adalah zona berwarna hijau (Diagram 3.19) dan yang berpotensial 

Diagram 3.17. Analisis sirkulasi Kridosono
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.18. Analisis akses masuk-keluar Kridosono
Sumber : Penulis (2016)
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sebagai zona keluar adalah zona berwarna biru (Diagram 3.19).

 3.2.5. Analisis Zonasi Ruang

 Taman Olahraga di Kridosono adalah sebuah sarana olahraga rekreatif yang dirancang 
selain dapat dipakai untuk berolahraga juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang bermain un-
tuk kanak-kanak, ruang untuk acara festival, fasilitas untuk memperoleh peralatan olahraga, 
atau sekedar untuk menikmati hijaunya taman kota. Ruang sosial menjadi pendekatan utama 
pada perancangan Taman Olahraga di Kridosono, hal ini agar meningkatkan tingkat interaksi so-
sial masyarakat kota. Kebebasan Aksesbilitas merupakan salah satu variabel dalam pendekatan 
Ruang sosial, dengan batasan kemudahan akses bagi pengunjung kanak-kanak dan penyan-
dang disabilitas tunadaksa (cacat tubuh).

 Dengan berbagai jenis aktivitas didalam site seluas 28,000 m2 dan terbatasnya ruang 
yang akan digunakan maka dibutuhkan analisis terkait zonasi agar seluruh ruang dapat memiliki 
posisi yang tepat guna. Terdapat 6 (enam) zona utama pada Taman Olahraga Kridosono yaitu 
: Olahraga Outdoor, Olahraga Indoor, Playground, Kolam Renang, Pentas Outdoor, dan Sport 
Store. Saya mengambil pola penataan zona dengan pola radial menyebar dengan titik pusatn-
ya adalah ruang pentas outdoor karena dapat berbentuk amphitheater dan cocok sebagai titik 
penyebaran. Playground diletakkan di zona yang sangat ramai, sedangkan untuk Olahraga di-
pusatkan di daerah timur untuk mendapatkan komposisi yang seimbang. (Diagram 3.20)

III. 3. Analisis Ruang Sosial

 3.3.1. Area yang Terfokus pada Kridosono

 Untuk mewujudkan aktivitas yang terfokus pada Kridosono terdapat dua tolok ukur yang 

Diagram 3.19. Analisa zonasi ruang
Sumber : Penulis (2016)
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perlu dianalisa. Pertama adalah bagaimana ruang penonton aktivitas yang berorientasi 
langsung kepada titik-titik aktivitas yang ada. Berikut jenis aktivitas utama pada Kridosono :

 1. Olahraga 

No Jenis Olahraga Kebutuhan Ruang penonton
1 Futsal Butuh
2 Bola Basket Butuh
3 Bola Voli Butuh
4 Badminton Butuh
5 Fitness Tidak Butuh
6 Lari kecil (Jogging) Tidak Butuh
7 Renang Butuh

 2. Pendukung

No Jenis Olahraga Kebutuhan Ruang penonton
1 Playground Tidak Butuh
2 Pentas Outdoor Butuh

 Maka menurut tabel diatas aktivitas yang membutuhkan ruang penonton adalah : Futsal, 
Bola Basket, Bola Voli, Basminton, Renang, dan Pentas Outdoor.

 Menurut Jan Gehl (2010), pada dasarnya ruang untuk menonton dengan orientasi yang 
tepat jarak maksimum antara penonton yang paling ujung adalah 100 m sampai ke ruang aktiv-
itas utama. Berikut analisa letak dan orientasi penonton :

  a. Olahraga (Futsal, Bola Basket, Bola Voli, Badminton)

No Jenis Olahraga Lokasi Karakteristik

1 Futsal
Ruang 
Luar

• Merupakan olahraga yang dimainkan oleh dua tim, 
pemenang pertandingan ditentukan oleh tim yang 
paling banyak mencetak gol.

• Masing-masing tim diberikan satu gawang untuk 
dilindungi agar bola tidak masuk ke gawang dan 
menjadi skor bagi tim lainnya.

2 Bola Basket
Ruang 
Luar

• Olahraga bola berkelompok yang terdiri atas dua 
tim beranggotakan masing-masing lima orang 
yang saling bertanding mencetak poin dengan 
memasukkan bola ke dalam keranjang lawan.

Tabel 3.5. Kebutuhan ruang penonton menurut jenis olahraga
Sumber : Penulis (2016)

Tabel 3.6. Lokasi dan Karakteristik Olahraga A
Sumber : Penulis (2016)
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3 Bola Voli
Ruang 
Luar

• Bola voli adalah olahraga permainan yang dimain-
kan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing grup 
memiliki enam orang pemain. Terdapat pula varia-
si permainan bola voli pantai yang masing-masing 
grup hanya memiliki dua orang pemain.

4 Badminton

• Olahraga yang dimainkan antara dua pemain atau 
antara dua pasangan masing-masing dua pemain. 

• Setiap pemain menggunakan raket untuk memukul 
sebuah shuttle cock. 

• Tujuan permainan adalah memainkan bola dengan 
cara tertentu sehingga pemain lawan tidak dapat 
mengembalikan bola tersebut.

 

 Alternatif Orientasi Penonton  :

Karena memiliki pola lapangan dan permainan yang hampir sama (dua tim yang saling berhada-
pan) maka orientasi penonton yang dimiliki tidak berbeda kecuali dengan dimensi yang berbeda 
satu sama lain. Penulis menganalisis orientasi penonton menjadi dua alternatif :

(i) Alternatif I (Diagram 3.21)

(+) Kelebihan

- Jika aktivitas di lapangan berupa pertandin-
gan, ruang penonton kedua belah pihak dap-
at dibagi dengan mudah dan lebih jauh posis-
inya untuk keamanan

(-) Kekurangan

- Ruang menonton yang terlalu sempit

(ii) Alternatif II (Diagram 3.22)

(+) Kelebihan

- Ruang penonton untuk duduk cukup luas

- Jangkauan penonton untuk menyaksikan 
pertandingan lebih nyaman

(-) Kekurangan

- Membutuhkan ruang yang cukup besar yang 
dialokasikan untuk penonton.

Diagram 3.20. Alternatif Pertama Orientasi Penonton Olahraga
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.21. Alternatif Kedua Orientasi Penonton Olahraga
Sumber : Penulis (2016)
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 Orientasi Penonton Pilihan :

 Untuk memberikan suasana akrab dan nyaman bagi penikmat aktivitas dan pemain maka 
Alternatif II dapat digunakan sebagai acuan desain penulis dalam menentukan orientasi penon-
ton.

  b. Olahraga (Renang)

No Jenis Olahraga Lokasi Karakteristik

1 Renang Dalam

• Berenang adalah gerakan sewaktu bergerak di air. 
Berenang biasanya dilakukan tanpa perlengkapan 
buatan. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk 
rekreasi dan olahraga. Berenang dipakai sewaktu 
bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya di air, 
mencari ikan, mandi, atau melakukan olahraga air.

 Alternatif Orientasi Penonton  :

Kolam renang untuk rekreasi tidak memiliki 
ukuran dan bentuk kolam tertentu yang diha-
ruskan. Tempat duduk pada olahraga ini dapat 
menentukan sendiri dimana spot yang paling 
nyaman untuk menyaksikan kegiatan didalam-
nya. Terdapat dua alternatif yang dapat men-
jadi pilihan :

 (i) Alternatif I (Diagram 3.23)

(+) Kelebihan

- Penonton memiliki spot yang ekslusif untuk 
menikmati aktivitas renang

(-) Kekurangan

- Variasi ruang yang dibagi per-cluster mem-
buat tidak semua bagian kolam renang dapat 
dekat dengan tempat duduk.

(ii) Alternatif II (Diagram 3.24)

(+) Kelebihan

- Terdapat banyak variasi spot yang dapat di-
gunakan

Tabel 3.7. Lokasi dan karakteristik Olahraga C
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.22. Alternatif Pertama Orientasi Kolam Renang
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.23. Alternatif Kedua Orientasi Kolam Renang
Sumber : Penulis (2016)
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(-) Kekurangan

- Karena dikelilingi oleh banyak tempat duduk di kolam renang, orang yang sedang berenang 
memiliki ruang yang sedikit bila ingin duduk sejenak menjauh dari keramaian.

 Orientasi Penonton Pilihan :

 Suasana akrab dibutuhkan pada setiap ruang maka Alternatif I menjadi pilihan yang dap-
at menjadi acuan desain. Hal ini dikarenakan ruang yang ekslusif menjadikannya spot menarik 
untuk dihampiri dan diperhatikan. 

Pertimbangan Ukuran Tempat Duduk :

Selain itu, penting juga untuk menganalisis ukuran duduk (Gambar 3.2) yang akan digunakan 
dengan pertimbangan dimensi tubuh manusia. Pertama, A-Jarak antar bahu (elbow-to-elbow), 
B-Rongga di belakang lutut (popliteal height), C-Rongga dibawah paha dan pantat (buttock-po-
plietal height).

Umur dan 
Gender

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-79 Optimal
Ukuran dalam satuan cm

Laki-laki 49.3 50 50.8 50.8 50.8 50.5 49.5 50.8
Perempuan 42.9 46.5 49 50 51.3 50 48.5 51.3

Umur dan 
Gender

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-79 Optimal
Ukuran dalam satuan cm

Laki-laki 49.8 50 48.5 48.5 48.3 48 46.7 50
Perempuan 45.2 44.5 44.5 44.5 43.4 43.2 43.7 45.2

Umur dan 
Gender

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-79 Optimal
Ukuran dalam satuan cm

Laki-laki 54.9 55.6 55.4 54.6 54.6 53.1 53.8 55.6
Perempuan 53.6 53.3 53.6 53.1 53.3 53.1 50.8 53.6

Gambar 3.2. Jarak antar bahu, 
Rongga di belakang lutut, dan 
Rongga dibawah pantat.
Sumber : Human Dimension & 
Interior Space, Julius Panero dan 
Martin Zelnik (1979)

Tabel 3.9. Jarak rongga dibelakang lutut (Popliteal Height)
Sumber : Human Dimension & Interior Space, Julius Panero dan Martin Zelnik (1979)

Tabel 3.8. Jarak antar bahu (Elbow-to-Elbow)
Sumber : Human Dimension & Interior Space, Julius Panero dan Martin Zelnik (1979)

Tabel 3.10. Jarak rongga dibawah paha dan pantat (Buttock-Popliteal Height)
Sumber : Human Dimension & Interior Space, Julius Panero dan Martin Zelnik (1979)
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 3.3.2. Inklusif

 Dalam merancang ruang luar yang inklusif terdapat dua indikator yaitu merancang ruang 
luar yang terlihat dari luar Kridosono dan akses keluar/masuk 
dari berbagai arah. Untuk mendapatkan ruang luar yang terlihat 
dari luar lokasi, Kridosono tidak bisa menggunakan pagar yang 
masif untuk menutupinya, tetapi pagar tetap diperlukan untuk 
memberikan informasi teritori wilayah Kridosono kepada mas-
yarakat.

 Sebelum menganalisis desain pembatas maka diperlukan 
untuk menganalisa titik-titik dimana masyarakat akan melihat 
Kridosono dari luar :

Pada gambar disamping terdapat 6 (Enam) lokasi yang paling 
sering mendapatkan spot ke Kridosono secara langsung.

A. SMA Negeri 3 Yogyakarta

Pada spot ini pandangan ke Kridosono sedikit terganggu den-
gan adanya beberapa pohon dan tanaman perdu di ruas jalan.

Untuk memperjelas pandangan agar terlihat kegiatan didalam-
nya maka perlu ada perbedaan elevasi yang cukup agar tidak 
terhalang oleh vegetasi jalan. Hasil : (Ramai)

B. Jalan Suroto

Pada spot ini Kridosono tampak sangat dominan dan tidak ada 
penghalang berarti. Arus masyarakat teramai yang datang ke 
Kotabaru dari arah utara melewati Jalan Suroto, dimana ujung 
jalan ini langsung bertemu dengan Kridosono. Hasil : (Sangat 
Ramai)

C. SMP Negeri 5 Yogyakarta

SMP Negeri 5 merupakan salah satu titik keramaian Yogyakarta 
di sepanjang pagi sampai sore. Dari SMP Negeri 5 ini pandangan 
ke Kridosono tidak terhalang oleh apapun. Hasil : (Ramai)

Diagram 3.24. Enam lokasi yang domi-
nan mendapatkan spot ke Kridosono.

Sumber : Penulis (2016)

Gambar 3.3. Pandangan dari SMA Neg-
eri 3 Yogyakarta ke Kridosono.

Sumber : Google Street View, diambil 
pada Maret (2016)

Gambar 3.4. Pandangan dari Jalan 
Suroto ke Kridosono.

Sumber : Google Street View, diambil 
pada Maret (2016)

Gambar 3.5. Pandangan dari SMP Neg-
eri 5 Yogyakarta ke Kridosono.

Sumber : Google Street View, diambil 
pada Maret (2016)
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D. Jalan Atmosukarto

Jalan Atmosukarto cukup ramai diakses masyarakat karena ban-
yaknya tempat-tempat kuliner pada timur Kridosono. Dari jalan 
ini Kridosono tampak sangat jelas tanpa ada penghalang. Hasil :  
(Sangat Ramai)

E. Jalan Tukangan

Jalan Tukangan merupakan jalan yang lumayan ramai diakses 
karena banyak masyarakat yang datang dari stasiun Lempuyan-
gan. Pandangan dari Jalan Tukangan ke Kridosono cukup jelas 
tanpa halangan. Hasil : (Sangat Ramai)

F. Jalan Abu Bakar Ali

Jalan Abu Bakar Ali cukup banyak diakses dari masyarakat yang 
berasal dari Malioboro ingin menuju ke Kotabaru, pandangan 
pada Kridosono ini cukup jelas tanpa ada halangan visual. Hasil : 

(Sangat Ramai)

 Berdasarkan analisis 
sirkulasi diatas maka mun-
cul beberapa alternatif yang 
akan dipilih menjadi akses 
utama Taman Olahraga Kri-
dosono pada Gambar beri-
kut (Diagram 3.26).

Gambar 3.6. Pandangan dari Jalan 
Atmosukarto ke Kridosono.

Sumber : Google Street View, diambil 
pada Maret (2016)

Gambar 3.7. Pandangan dari Jalan 
Tukangan ke Kridosono.

Sumber : Google Street View, diambil 
pada Maret (2016)

Gambar 3.8. Pandangan dari Jalan Abu 
Bakar Ali ke Kridosono.

Sumber : Google Street View, diambil 
pada Maret (2016)

Diagram 3.25. Analisis alternatif akses utama
Sumber : Penulis (2016)
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 Dari keempat alternatif akses tersebut untuk pemilihan akses masuk yang paling utama 
penulis mempertimbangkan dalam skala makro bagaimana alternatif nomor 1 memiliki peran 
yang kuat dalam sumbu utama yang ada jika ditarik garis dari gedung rektorat Universitas Gad-
jah Mada sampai ke Kridosono dan sampai pada titik alternatif nomor 1 (Titik A pada Diagram 
3.27).

 Dinding pada Kridosono juga tidak dapat menggunakan dinding yang masif padat. Hal 
ini dikarena jika menggunakan dinding pagar padat dan tinggi, masyarakat tidak dapat melihat 
sekilas aktivitas apa saja yang ada atau hanya sekedar melihat taman kedalam.

 Maka dari itu, dinding luar pada Kridosono menggunakan dinding rangka yang seharus-
nya tidak menutupi pandangan orang kedalam site.

 Integrasi antar ruang harus dikelilingi oleh pembatas yang rendah dengan tanaman pe-

lengkap. Tanaman pelengkap ini dapat berupa perdu yang dapat memberikan simbol batas 
tetapi tidak menutupi pandangan mata pengunjung. Karena pembatas didalam taman yang 
relatif rendah maka dibutuhkan sebuah ruang transisi yang dapat menjadi penghalang simbolik. 

Diagram 3.26. Sumbu hubungan antara Kridosono sampai gedung rektorat UGM.
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.27. Analisis pembatas yang inklusif dan memberikan teritori
Sumber : Penulis (2016)
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Pemberian penghalang simbolik dapat menggunakan rerumputan dan tanaman perdu di tepian 
luar Kridosono. Menurut Joseph De Chiara dan Lee E Koppelman (1978), tinggi tanaman perdu 
yang diperlukan untuk pembatas simbolik adalah :

1. Ketinggian 46 cm / 1.5 ft

2. Ketinggian 92 cm / 3 ft

 Berikut jenis tanaman perdu yang dapat digunakan sebagai pembatas simbolik :

No JENIS KELEBIHAN KEKURANGAN UKURAN
1. Rambusa (Passiflora	

foetida)
- Dapat berfungsi se-
bagai tanaman pen-
guat tanah / penceg-
ah erosi.

- Selain sebagai penu-
tup tanah juga dapat 
digunakan sebagai 
penutup pagar.

- Pucuknya yang 
muda dapat diguna-
kan sebagai sayuran.

- Beraroma kurang 
enak.

2,5 cm - 1,5 meter

2. Pohon Ekor Tupai 
(Akalifa)

- Bulu-bulu kecil yang 
berkumpul seper-
ti kaktus merupakan 
komposisi bentuk 
yang menarik.

- Daun yang rentan 
patah atau lepas dari 
batang.

20 cm - 1 meter

Tabel 3.11. Alternatif tanaman pembatas simbolik
Sumber : Penulis (2016)
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3. Bromelia Putih (Bro-
meliaceae)

- Daun yang berane-
ka corak dan warna 
membuatnya bagus 
secara penampilan 
fisik.

- Sukar untuk berbun-
ga.

 30 cm - 1 meter

4. Lili Paris (Chloro-
phytum comosum)

- Cepat tumbuh dan 
memliki warna daun 
yang menarik.

- Mudah beradaptasi 
dengan cuaca

- Apabila tidak dira-
wat dengan baik akan 
kehilangan warna in-
dahnya.

10 - 25 cm

 Tumbuhan perdu yang akan digunakan pada 
taman olahraga Kridosono harus memiliki kri-
teria ruang yang akrab bagi pejalan kaki. Sep-
erti yang telah diutarakan oleh kajian tentang 
ruang yang akrab bagi pejalan kaki salah sat-
unya adalah elemen fasad dari bidang datar 
harus mengandung elemen vertikal. Maka, 
tumbuhan perdu yang paling cocok adalah 
Bunga Ekor Tupai (Akalifa).

 3.3.3. Fleksibilitas Fungsi Ruang

 Ada tiga konsep fleksibilitas, yaitu ekspansibilitas, konverti-
bilitas, dan versabilitas. Ekspansibilitas adalah konsep fleksibili-
tas yang penerapannya pada ruang atau bangunan yaitu bah-
wa ruang dan bangunan yang dimaksud dapat menampung 
pertumbuhan melalui perluasan. Untuk konsep konvertibilitas, 
ruang atau bangunan dapat memungkinkan adanya perubahan 
tata atur pada satu ruang. Untuk konsep versatibilitas, ruang 

atau bangunan dapat bersifat multi fungsi. Fleksbilitas arsitektur 
dengan menggunakan berbagai macam solusi dalam mengatasi 

Gambar 3.9. Bunga Ekor Tupai
Sumber : cara.media.com (2016)

Diagram 3.28. Fleksibilitas pada ruang
Sumber : Penulis (2016)
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perubahan-perubahan aspek terbangun di sekitar tapak membuatnya dapat dianalisa pada kaji-
an temporer yaitu dimana fleksibilitas arsitektur ini dapat berubah sesuai dengan yang penggu-
na butuhkan. 

 Sifat temporer ini dapat dianalisa pada tiga aspek temporal dimension yang diungkapkan 
oleh Carmona, et al (2003) :

1. Time Cycle and Time management

 ”Activity are fluid in space and time,environments are used differently at different times”. 
Dari pernyataan ini dapat disarikan bagaimana aktivitas selalu berubah sesuai dengan ruang 
maupun sesuai dengan waktu seperti sebuah zat cair yang nantinya akan memerlukan sebuah 
wadah untuk memberikan kekuatan aktivitas tersebut. Disinilah arsitek sebagai pencipta ruang 
harus selalu kritis melihat celah-celah terbentuknya ruang yang berubah sesuai dengan peruba-
han waktu yang juga memberikan reaksi pada penggunaan lingkungan sekitarnya.

2. Continuity and Stability

 ”Although environments relentlessy change over time,a high value is often placed on some 
degree of continuity and stability” Walaupun lingkungan selalu berubah dari waktu ke waktu 
sebuah keberadaan desain seharusnya mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan ling-
kungan tersebut, sehingga keberlanjutan desain yang diharapkan dari sebuah karya arsitektur 
memiliki fungsi optimal yang stabil dalam bereaksi dengan lingkungan terbangun.

3. Implemented Over Time

 Sebagai seorang Arsitek,perencana ruang, hal ini merupakan hal penting yang harus 
diperhatikan. Bagaimana desain nantinya bukan bekerja di jamannya saja tetapi juga justru bisa 
melampaui jamnnya. Sehingga pemikiran-pemikiran yang inovatif harus terus dihadirkan untuk 
menghadirkan strategi yang dapat mengatasi segala perubahan akan lingkungan.

 Pada Taman Olahraga Kridosono penulis menggunakan konsep konvertabilitas dinilai 
dengan perputaran waktu dan manajemen waktu yang digunakan. Ruang yang paling berpo-
tensi memiliki fungsi dengan cara konvertibilitas adalah : 

1. Playground,-

Diagram 3.29. Analisa Fleksibilitas Ruang
Sumber : Penulis (2016)
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2. Lapangan Olahraga outdoor,-

3. Amphitheatre,-

4. Ruang Beladiri (Indoor).

 Playground isi ruangnya yang dapat lebih mudah dimodifikasi dan fungsi ruang awalnya 
bukan merupakan kebutuhan pokok seperti pangan pada ruang makan di cafe.

 Selain itu, Lapangan olahraga rekreatif yang cenderung tidak memiliki ketentuan tetap 
luas lapangan dan tipikal bentuk lapangan yang sama dapat digabungkan dua atau lebih jenis 
lapangan pada satu petak. Selain akan lebih efektif dalam pemakaian pengguna dari berbagai 
olahraga akan saling mengenal satu sama lain. Amphitheatre dapat berubah seiring waktu da-
lam penggunaannya, terakhir ruang Beladiri (indoor) yang pembatas ruangnya menggunakan 
dinding partisi dari gypsum.

 3.3.4. Interaksi Sosial yang Akrab

 Interaksi sosial yang akrab dapat diwujudkan dengan memperhatikan ruang komunika-
si yang akrab sekaligus dapat membangun hubungan yang intens dan jalur pedestrian yang 
berkualitas untuk interaksi dalam skala kota.

 Ruang tempat berkomunikasi antar masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam 
mewujudkan interaksi sosial yang akrab didalam suatu kawasan. Taman Olahraga di Kridosono 
dengan fungsi utama sebagai wadah untuk olahraga rekreatif seharusnya memiliki ruang untuk 
berinteraksi sosial yang akrab terutama pada ruang-ruang untuk berbincang, bertukar pendap-
at, berbagi opini dan sebagainya secara intens. (Diagram 3.31)

 Dari gambar diatas terdapat dua ruang potensial untuk menjadi ruang-ruang komunikasi 
yang intens. Terlepas dari dua ruang tersebut, ruang untuk berkomunikasi ini nantinya terbagi 

menjadi dua jenis berdasarkan skalanya (Diagram 3.31) :

 (1) Perkumpulan Besar : Menampung 10-50 orang

 (2) Perkumpulan Kecil : Menampung 2-4 orang

 Ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan dalam desain sebuah Amphitheatre : Pertama 
adalah letaknya, seharusnya diletakkan di tempat yang tidak terlalu dekat dengan keramaian 

Diagram 3.30. Potensi terjadinya ruang komunikasi
Sumber : Penulis (2016)
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diluar Kridosono. Kedua adalah 
orientasi dari panggungnya. Bila 
ada ruang-ruang berkumpul out-
door yang menghadap ke Am-
phitheatre secara langsung maka 
harus menjadi sebuah pertim-
bangan dalam menentukan ori-
entasi panggungnya. (Diagram 
3.31)

Lalu pada Taman Olahraga di 
Kridosono terdapat beberapa tit-
ik-titik yang berpotensi menjadi 
ruang untuk bertemu antar mas-

yarakat (Diagram 3.32) di satu 
ruang mikro yang sama. Dian-
taranya adalah :

 Dalam mewujudkan ruang ber-
kumpul yang akrab maka terdap-
at beberapa kriteria, diantaranya 

adalah :

• Setiap ruang komunikasi tidak boleh ditutupi oleh pembatas yang masif,-

• Memberikan jarak untuk berkomunikasi yang mengakrabkan,-

• Ruang komunikasi tidak boleh dipisah dalam elevasi yang berbeda,-

• Orientasi antar individu dalam satu ruang komunikasi dibuat berhadapan.

 Maka diperlukan analisis kebutuhan ruang yang dibutuhkan dalam rancangan :

Diagram 3.31. Potensi terjadinya ruang komunikasi berdasarkan skala
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.32. Analisis Amphitheatre
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.33. Letak ruang-ruang komu-
nikasi
Sumber : Penulis (2016)
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Pada rest area olahraga outdoor diberikan ruang 
untuk berinteraksi dengan menggunakan meja 
berbentuk segitiga. Dengan meja berbentuk se-
gitiga orientasi antar individu untuk saling berh-
adapan lebih berpotensi terjadi. 

1. Jarak Pribadi : Dijumpai dalam interaksi orang 
yang berhubungan dekat. (Zona Akrab)

2. Jarak Sosial : Interaksi dilakukan dengan ber-
bicara secara wajar dan tidak saling menyentuh. 

(Zona Akrab)

 

Selanjutnya adalah bagaimana jalur pedestrian 
didesain dengan kriteria yang mengakrabkan. Jalur interaksi tersebut memiliki beberapa kriteria 
diantaranya adalah :

• Memiliki rute pedestrian yang bervariasi,-

• Elemen-elemen lansekap yang tidak terlalu tinggi,-

• Gubahan massa di sekitarnya mengandung elemen vertikal pada kulit massanya,-

• Penggunaan ramp sebagai pilihan utama untuk transisi antar elevasi.

 Pertama, menganalisa rute pedestrian yang dapat membuat pengunjung menikmati 
taman tanpa langsung masuk ke gubahan massa. Ketika pengunjung datang dari ruang parkir 

maka seharusnya terdapat sebuah ruang antara yang ‘mengantarkan’-nya kepada aktivitas inti. 
Hal ini diperlukan untuk menghubungkan yang “High Density” ke “Low Density”, kepadatan dis-
ini bukan hanya penduduk tetapi juga termasuk kepadatan bangunan. Maka skemanya menjadi 
seperti ini : HIGH DENSITY -----> RUANG ANTARA -----> LOW DENSITY. 

 Kedua, Rute perjalanan yang bervariasi juga merupakan sebuah pertimbangan yang 

Diagram 3.34. Analisis jarak dan orientasi ruang komunikasi
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.35. Analisis hubungan sirkulasi pengunjung
Sumber : Penulis (2016)
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penting. Rute pedestrian ini juga dapat digunakan untuk keperluan olahraga seperti lari kecil 
atau jogging.

 Sebagai Taman dengan Tema Ruang Sosial dan Olahraga maka pilihan rute menjadi hal 
penting yang seharusnya diperhatikan dalam perancangan. Tipologi pengunjung menjadi ba-
han pertimbangan utama. Walaupun terbuka untuk umum, pengunjung yang paling dominan 
adalah keluarga dan remaja perseorangan atau dalam kelompok.

1. Keluarga---> aktivitas dominan bersama :

 (1) Menemani anak bermain di playground

 (2) Olahraga bersama keluarga : renang bersama anak

2. Remaja-----> aktivitas dominan berupa :

 (1) Berolahraga bersama

 (2) Bersantai di tempat yang menyediakan jajanan kering/ basah

Maka kedua pengunjung paling dominan diatas di korelasikan dengan konsep sirkulasi pada 

Diagram 3.36. Analisis rute jalur pedestrian pada taman
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.37. Dua Pengunjung Paling Dominan dan Ruang Aktivitasnya pada taman
Sumber : Penulis (2016)
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taman, yaitu : Peralihan ruang dalam dan luar dengan dukungan massa terpisah agar pengun-
jung dapat menikmati lingkungan taman yang sudah ada. Maka, peralihan alur kegiatan pada 
siteplan saya variasikan.

 Selanjutnya dalam membangun jalur pedestrian yang berkualitas pada taman yaitu 
: ekspresi fasad pada massa-massa bangunan didalam taman harus didominasi dengan ele-
men-elemen vertikal agar membuat pejalan kaki disekitarnya tidak merasa kelelahan. Hal yang 
berketerbalikan dengan banyaknya elemen horizontal yang memberikan ‘tanpa ujung’. Berikut 
beberapa alternatif fasad :\

Diagram 3.38. Ilustrasi persebaran titik aktivitas agar pengunjung menikmati taman
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.39. Analisis fasad vertikal bangunan
Sumber : Penulis (2016)
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No Karakteristik Fasad Kelebihan Kekurangan
1 Elemen vertikal bersifat 

statis dan hanya terletak 
di beberapa bagian kulit 
bangunan

Lebih teratur penem-
patannya

Penempatan elemen vertikal 
yang tidak full pada kulit ban-
gunan membuat bagian yang 
lain terabaikan

2 Tidak hanya elemen verti-
kal tetapi elemen diagonal 
juga yang dipadukan den-
gan abstrak.

Variasi penggunaan ele-
men diagonal dan vertikal 
membuat terlihat menarik

Penempatannya jika dibuat full 
akan menyulitkan fungsi ruang 
didalamnya

3 Elemen vertikal fasad men-
gitari penuh kulit bangunan

Elemen vertikal dapat 
dinikmati pada setiap sisi 
bangunan

Perlu modifikasi modul ver-
tikalnya agar tidak terlalu 
monoton dan dapat memberi-
kan identitas

 Dari analisis diatas Alternatif fasad bangunan nomor 3 lebih mempunyai kemampuan 
untuk mengakomodasi pejalan kaki disekitarnya karena elemen vertikalnya yang dapat dinikmati 
pada setiap sisi bangunan. Kelebihannya fasad nomor 3 (tiga) tidak membuat para pejalan kaki/ 
penikmat aktivitas jogging kelelahan karena efek visual pada fasad horizontal, tetapi perlu mod-
ifikasi bentuk agar dapat memberikan citra kawasan yang tepat.

 Tolok ukur selanjutnya adalah bagaimana memberikan elemen lansekap disekitar pedes-
trian yang tidak terlalu besar dibanding dengan manusia yang sedang berjalan. Maka dibutuh-
kan analisis mengenai tinggi maksimal dari : Bangunan, Lampu taman, Vegetasi, dan Pergola.

 Lebar jalur pedestrian terlah ditentukan sebesar :

Tabel 3.12. Analisis alternatif fasad bangunan
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.40. Analisis tinggi elemen lansekap jalur 1 arah
Sumber : Penulis (2016)
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1. Jalur pedestrian 1 arah : 3800 - 7700 mm

 Rumus yang paling tepat dalam menentukan tinggi elemen-elemen lansekap tersebut 
adalah rumus dari Yoshinobu Ashihara (1974) yaitu :

Diketahui  - ‘D’ adalah Lebar Jalur Pedestrian

   ‘H’ adalah Tinggi Elemen Lansekap

Rumus Pilihan -  D/H = 1

  “Maka timbul sebuah ruang intim dalam skala keruangan, ruang terbuka terasa 
cukup mengakrabkan pejalan kaki didalamnya”

III. 3. Konsep

 3.3.1. Konsep Tata Bangunan

 Pada perancangan Taman Olahraga di 
Kridosono, olahraga menjadi aktivitas uta-
ma yang terbagi pada dua jenis ruang, yaitu 
ruang luar dan ruang dalam. Pada ruang luar 
rancangan Terdapat tiga massa bangunan 
penting yang masing-masing disebar perle-
takannya agar pengunjung dapat menikmati 
ruang lansekap disekitarnya. Massa bangu-
nan ini terbentuk dari hasil analisis kegiatan 
yang umumnya dilakukan oleh masyarakat 
umum ketika melakukan aktivitas olahraga 
rekreatif. Bangunan tersebut dibagi atas : 
Indoor Sports (Olahraga Indoor), Natatori-
um (Pendukung Kolam renang dan Fitness), 
dan Sports Corner (Toko Olahraga dan area 
konsumsi kering dan basah). Sesuai dengan 
Gambar 4.1, tata blok ruang pada Siteplan 
di letakkan berdampingan antara yang high 
density ke medium density lalu kembali ke 
padat pada satu titik ditengah yang akan 
menjadi ruang berkumpul pada lansekap un-
tuk massa yang banyak/ besar.

 Massa bangunan masing-masing 
menghadap ke arah sirkulasi yang paling 
ramai dari ketiga ruas jalan di sekitar Krido-
sono. Bentuk dan perletakan bangunan pada 

Gambar 3.10. Sketsa konsep tata bangunan
Sumber : Penulis (2016)

Gambar 3.11. Konsep penentuan bentuk massa bangunan
Sumber : Penulis (2016)
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Taman Olahraga di Kridosono mempertimbangkan bentuk sirkulasi di sekitarnya, hal ini dikare-
nakan agar bangunan tidak menjadi asing bagi pengunjung taman.

 3.3.2. Konsep Lansekap

 Dalam sebuah lansekap terdapat beberapa el-
emen yang menjadi pertimbangan diantaran-
ya adalah vegetasi dan sirkulasi. Pola sirkulasi 
pada Taman Olahraga di Kridosono menggu-
nakan bentuk kurva linear dengan sebuah ke-
san radial menyebar. Hal ini bertujuan untuk 
memberikan Kridosono sebuah titik pusat ber-
kumpul di tengah tanpa mengurangi pengala-
man ruang luar yang bervariasi saat pengun-
jung berjalan kaki di dalam taman.

 Pemilihan jenis vegetasi mempertimbangkan 
fungsinya baik sebagai pengarah, peneduh, 
pembatas dan perdu. Pengarah digunakan un-
tuk memberikan pemandangan dari luar site 
ke landmark didalam taman. Peneduh digu-
nakan untuk membuat pejalan kaki di ruang 
luar merasa sejuk dan teduh, pembatas di-
gunakan untuk memberikan letak basement 
parkir, terakhir adalah perdu digunakan untuk 
memberikan pembatas pedestrian yang tidak 
menghalangi pandangan manusia.

 3.3.2. Konsep Bangunan

 Konsep bangunan pada Taman Olahraga, adalah dengan memisahkan masing-masing 
bangunan berdasarkan kegiatan. Gedung  Olahraga-Indoor , Natatorium dan Sports Corner. 
Masing-masing dari bangunan tersebut memiliki kantin khusus baik untuk yang selesai bero-
lahraga di Indoor Sports dan Natatorium, maupun yang hanya ingin menikmati pemandangan 
sekaligus jalan-jalan di Sports Corner.

 Pada Gedung Olahraga-Indoor, ruang berolahraga disebar pada lantai 1 dan 2. Lantai 1 
memiliki ruang club olahraga yang dapat digunakan untuk beladiri dll. Sedangkan pada lantai 2 
terdapat tenis meja dan billiard. Pada lantai 2 juga memiliki ruang audio visual bagi pengunjung 
yang ingin mengikuti pemutaran film edukasi atau acara yang dihelat didalamnya.

Gambar 3.13. Persebaran vegetasi pada Taman
Sumber : Penulis (2016)

Gambar 3.12. Konsep sirkulasi kurva linear pada Taman
Sumber : Penulis (2016)



bab 3 analisis perancangan | aulia chairurrijal
90

TAMAN OLAHRAGA DI KRIDOSONO
Ruang Sosial Sebagai Penentu Perancangan 2016

 Pada gedung Natatorium berisikan ruang ganti yang cukup luas untuk pengunjung yang 
sudah selesai berenang. Lalu, gedung ini juga mengandung ruang fitness yang dimana letak 
ruang fitness selalu berdekatan dengan kolam renang agar orang yang selesai fitness dapat 
menambah menu latihannya dengan melakukan renang.

 Terakhir pada gedung Sports Corner meru-
pakan ruang komersial murni yang berisikan 
retail jajanan kering dan basah, selain itu juga 
terdapat toko olahraga yang mengakomodasi 
pengunjung untuk berbelanja keperluan-kep-
erluan terkait dengan olahraga.

 3.3.4. Konsep Selubung Bangunan

 Selubung bangunan pada Taman Olahraga menggunakan second-
ary skin dari baja yang dapat berfungsi baik secara landmark dalam 
skala kota maupun bagi pengunjung. Bentuk yang digunakan ada-
lah rangkaian transformasi dari salah satu jenis batik di Kota Yogy-
akarta.

 Selubung bangunan masing-masing massa bangunan memiliki tip-
ikal yang sama dan tidak jauh berbeda agar tetap dapat memiliki 
citra yang sama walau berbeda fungsinya.

 3.3.5. Konsep Interior

 Interior didesain dengan memaksimalkan banyaknya bukaan 
pada kulit bangunan sehingga udara dan cahaya dapat diperoleh 
dalam jangka waktu tertentu untuk mengurangi penggunaaan 
penghawaan dan pencahayaan alami. Pada Gedung Olahraga In-
door terdapat ruang klub dengan konsep ruang multifungsi yang 
dimana dapat berubah luasannya sesuai kebutuhan.

 3.3.6. Konsep Struktur Bangunan

 Struktur bangunan pada Gedung Olahraga Indoor, Natatorium dan Sports Corner me-
merlukan struktur yang dapat menanggung beban 2 lantai dengan bentangan terlebarnya yaitu 
9 m. Maka struktur menggunakan kolom beton dengan grid minimal 9 x 9 m. dengan dimensi 
kolom sebesar 40 x 40 cm. Sedangkan balok yang digunakan berdimensi 50 x 40 cm.

Diagram 3.41. TIga massa utama dan kegiatannya
Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.42. Konsep bentuk pola 
selubung bangunan

Sumber : Penulis (2016)

Diagram 3.43. Sistem Fleksibilitas 
ruang Indoor

Sumber : Penulis (2016)


