Taman Rekreasi Olahraga Yogyakarta
penerapan kenyamanan termal alami pada bangunan dan parametrik sebagai metode tata letak bangunan

Kawasan Kotabaru, Krisdosono,Yogyakarta merupakan ikon wisata cagar
budaya dengan corak kolonial peninggalan sejarah pada masa lampau. Kotabaru
dibagi menjadi lima kawasan yaitu bunga, cagar budaya,spiritual, kuliner dan
perjuangan. Kridosono didesainsebagai garden city yang berfungsi sebagai
kawasan rekreasi, olahraga dan taman. Stadion Kridosono didirikan pada tahun
1917 yang diajukansebagai kawasan rekreasi,olahraga dan pusat perekonomian.
Perkembangan Kridosono sebagai pusat olahraga saat ini tidak terlalu
berkembang dengan pesat, hal tersebut dikarenakan beberpaa fungsi seperti
stadion sudah jarang digunakan kondisi stadion tidak sesuai standar SNI seperti
ruang ganti,toilet pemain,toilet penonton dan tribun tidak mencukupi untuk
kebutuhan penonton serta fasilitas kolam renang, basketball hall kurnag layak
untuk digunakan sehingga pengguna kurang nyaman dengan kondisi tersebut.
Tahun 2016 ini jumlah hotel dan mall di Yogyakarta semakin meningkat.
Hal tersebut dikarenakan jumlah wisatawan yang berkunjung bertambah, belum
lagi pegguna kendaraan pribadi dan penggunaan AC semakin banyak yang dapat
menaikan temperatur semakin naik dan suhu menjadi panas. Keadaan seperti itu
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Kondisi eksisting Kridosono dikelilingi pusat pendidikan,kuliner,keagamaan dan perkan
toran. Kawasan tersebut terkenal dengankota cagar budaya, masyarkatnya kebanyakan
asli kota Yogya namun saat ini mulai banyakpendatang yang menetap tinggal di kotabaru.
Kota baru berkonsep garden city pepohon sekitar Kridosono yaitu tanaman perdu yang
berada ditengah jalan, pohon akasia,palem, dan tanaman bambu.
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Tingkat kebisingan dilingkar Kridosono
terletak pada titik persimpangan jalan yang
sering terjadi kemacetan lalu lintas di lingkar
Kridosono sehingga memunculkan tingkat
k e b i s i n g a n y a n g t i n g g i .
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Lingkar Kridosono
memiliki satu
jalan transportasi,jalan sekunder
Arah angin berasal dari sisi selatan menuju ke lingkar kridosono memiliki dua arah jalan.
arah utara Sisi timur menuju arah utara K e m a c e t a n s e r i n g t e r j a d i p a d a
mencapai 2.81 m/s.Sisi barat menuju ke arah persimpangan Gedung Telkom dan arah
utara mencapai 3.25 m/s.
menuju Malioboro.

1

84dB

Fasad yang mendukung
kenyamanan termal

RTH

temperatur
kelembaban
kecepatan udara

Kelembaban pada kawasan Kridosono sudah
terbilang nyaman yaitu antara 48.2%-59.7%
untuk saat ini.Kotabaru termasuk kategori
nyaman karena menurut standar ASHARE
kondisi nyaman 40%-60% dan tidak nyaman
antara 60%-90% rH.
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Waktu pagi menjelang siang hari hari pada
sisi bagian timur maka kondisi bangunan
terasa lembab dan agak sedikit panas namun
kondisi ini masih terbilang nyaman.

View Pengamat

Vi e w y a n g t e r l i h a t k a w a s a n l i n g k a r
Kridosono yaitu terlihat dari segala arah,
baik dari persimpangan jalan menuju lingkar
Kridosono. Sehingga menjadi pusat perhatian
yaitu letaknya berada pada tengah kota.
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badminton hall
trak sepeda

Sport Center
Memberikan rekreasi berupa kesehatan
kesenangan,memenuhi kebutuhan
tubuh ,menciptakan kenyamanan
baik alam tubuh dan luar tubuh.
basketball hall

Setelah menuliskan rumus
voronoi yang sudah dibuat pada
plug-in Grashhoper yang terlihat
pada gambar nomor 3, munculah
hasil dari rumus voronoi pada
software tersebut.

Pertama menenentukan titik pusat
pada site dengan cara membagi luasan
yang sama sehingga titik pusat berada
pada tengah site.

kolam renang

fitness center

jogging track

A

Setelah titik tengah ditentukan,
kemudian membuat garis bantu untuk
mencari titik tengah npusat lainya.
Penentuan titik pusat memiliki nluasan
kurang lebih sama atau hanya selisih
sedikit.

nalisa tata letak
massa bangunan

Tahap ketiga, untuk memunculkan alur dari pembagian titik yang sudah dilakukan kemudian dalam
software Rhinoceros membuka plug-in Grashopper sebagai alat bantu untuk menentukan jalur dan
titik pusat untuk meletakan masa bangunan. Rumus yang digunakan dalam Grashopper yaitu
Rumus Voronoi. Tujuan dalam desain ini adalah untuk membagi site dengan luasan yang sama
melalui rumus Voronoi.

Rumus yang sama untuk
menentukan titik pusat massa
bangunan supaya penempatan
bangunan berada pada ditengahtangah

Pola kawasan tapak mengikuti pola bentuk radial mengikuti
pola awal desain Kridosono,dan dengan metode paramaterik
desain penataan massa bangunan mengikuti pola awal dari
Kawasan Kridosono ini,sehingga tidak lepas dari konsep awal
K o t a b a r u

y a i t u

b e r b e n t u k

r a d i a l .

Beberapa akses jalur untuk transportasi dan pejalan kaki
yang menghubungkan antar bangunan yang satu dengan
bangunan yang lainnya. Khusus untuk parkir mobil dan motor
dibagi menjadi 3 tempat yaitu parkir motor berada di bawah
gedung badminton hall, dan parkir mobil terdapat dua tempat
yaitu outdoor parking dan basement parking. Pembagian
tempat parkir ini diakrenakan supaya mempermudah akses
transportasi dan kendaraan bermotor tidak dapat memasuki
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keseleruhan wilayah sport center

Setelah menuliskan rumus voronoi yang sudah dibuat pada pug-in Grashhoper yang terlihat pada gambar nomor 3, munculah hasil dari rumus voronoi pada software tersebut.
Dengan menggunakan rumus yang sama diterapkan pula pada bagian-bagian sekunder yang sudah di tentukan titik pusatnya, sehingga muncul hasil seperti gambar di atas.
Rumus yang sama diterapkan pula pada pembagianyang diinginkan.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah

kenyamanan termal

tentang Warisan Budaya dan Cagar
Budaya dari tahun 2012-2014, bahwa

rekreasi

taman
pusat kebugaran
ruang sosial

Cagar Budaya di Kotabaru memakai

Standar SNI
temperatur
o

Kebutuhan Jendela

o

22,8 C - 26,8 C
pencahayaan
latihan 200 lux
pertandingan 300lux

Unsur-unsur dalam konsep Arsittektur

Basketball hall : 45Jendela
Fitness
:15Jendela
Badmintonhall :24Jendela
Kolam renang :84m2

keceptaan angin
Badminton hall : 0.2m/s
Fitness,Basketball,
Kolam renang : 0.25-0.5m/s

Kolonial dengan beberapa persyaratan
seperti kemiringan atap 30 derajat,atap
pelana atau sejenisnya,dalam desain

K
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perancangan

konsep selaras sosok atau lestari alami.

kolonial

selasar bangunan
kolom silindris
ornamen
lisplang

ini juga menggunakan ornamen truntum
dan menggunakan selasar serta tiang-tiang
SELASAR

KOLOM SILINDRIS

silindris.

modern

RTH min 30%
KDB 30% = 8.400m2
KLB 0,9 = 25.200m2
Luas 28.000m2
ORNAMEN

LISPLANG
215

158

154

138
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fitness center

kolam renang

o

Perbedaan peletakan dan penambahan bukaan sangat berpengaruh terhadap suhu pada ruang, terlihat pada gambar diatas
o

o

terjadi perubahan suhu dari 20 C menjadi 22 C, kecepatan angin konstan 0,65m/s, kelembaban udara dari 42% menjadi 43%

Pada pukul 08.00 WIB suhu di kolam renang 20 C, sedangkan pada pukul 16.00
o

WIB suhu mencapai 30 C, hal ini disebabkan karena kondisi kolam renang
outdoor sehingga penambahan pepohonan untuk sekitar kolam renang sangat

kondisi sudah terbilang nyaman walaupun perubahan hanya sedikit.

diperlukan. Kecepatan udara rata-rata 0,2m/s

badminton center

basketball hall

Temperatur suhu badminton konstan yaitu pukul 08.00 WIB 19 C dan pukul 16.00 WIB 26 C,kecepatan angin 0,2m/s sudah sesuai dengan standar SNI 03-3647-1994.
Sirkulasi udara masuk kedalam bangunan melalui bukaan yang telah didesain.
Kondisi ruangan bertambah sejuk karena faktor disekitar bangunan terdapat vegetasi
yang dapat menurunkan temperature dan pengguna merasa nyaman ketika
melakukan aktifitas berat.

Kelembaban udara 42% ,sedangkan untuk basketball hall juga telah dilakukan simulasi berupa pemindahan dan penambahan bukaan dengan hasil suhu ruangan menjadi 19 C
dan 26 C, kelembaban udara 42 %- 35%, kecepatan angin 0,2m/s -0,3 m/s. Dalam hal ini kondisi tersebut sudah terbilang nyaman untuk aktifitas olahraga.

dag, cor beton
genteng

dinding plester bata

rumput

paving block rumput

aspal
aspal

dinding beton

Denah Badminton Center

Potongan Badminton

Denah Fitness Center

Denah Basketball Hall

Denah Kolam Renang

Potongan Badminton
Potongan Basketball Hall

Potongan Kolam Renang
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LAP.PARKIR MOBIL
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