
BAB II

TINJAUAN SPORT CLUB

2.1. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK.

2.1.1. Pengertian Sport Club

Sport berasal dari bahasa Latin "dissportase" yang artinya penyenangan,

pemeliharaan atau menghibur untuk bergembira. Dalam arti lain yaitu kesibukan

manusia untuk mengembirakan diri sambil memelihara jasmaniah.2

Sport mempunyai arti olahraga, gerak badan untuk menguatkan atau

menyehatkan tubuh.3

Kata olahraga terdiri dari kata "olah" yang berarti suatu kegiatan

mengolah, meramu, mengurus, membina bakat/potensi yang ada dalam diri

seseorang dan kata "raga" berarti badan, bukan saja badan dalam arti fisik saja

tetapi juga meliputi tubuh dan jiwa.4

Olahraga merupakan bagian dari rekreatif aktif, yaitu bertujuan

membentuk kesejahteraan fisik maupun mental untuk mencapai keseimbangan

jasmani dan rohani yang menjadi dasar kesempurnaan hidup manusia.5
Club mempunyai arti perkumpulan, perhimpunan, sekelompok orang yang

memberi dana bagi pengembangan olagraga, rekreasi maupun aktivitas

kebersamaan lainnya, yang kegiatannya dilakukan di tempat sendiri maupun di

gedung milik sendiri.6
Jadi pengertian sport club adalah wadah dari suatu perkumpulan yang

terorganisir dan anggotan-anggotanya ditetapkan sesuai dengan ketentuan dari

perkumpulan tersebut dan kemudian kegiatannya disesuaikan dengan kondisi

keanggotannya dalam lingkungan olahraga yang bersifat rekreasi dan sosial

disamping untuk meningkatan prestasi.

2 Engkos Kosasih, 1985, Olahraga teknik dan program latihan, Akademika Pressindo, dalam
Najha Wardhani, Tugas Akhir Universitas Islam Indonesia, , 2002, Fasilitas olahraga rekreasi di
Yogyakarta, hal.8

3Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989, hal.625
4Aip, S. Drs, Buku Pengetahuan Olahraga untuk SLA danSederajat, Jakarta, 1973, hal.44, dalam

Anonim, Sport Club Di Tangerang, Tugas Akhir, Universitas Trisakti, Jakarta, hal.1, buku kedua.
5Anonim, SportClub Di Tangerang, Tugas Akhir, Universitas Trisakti, Jakarta, hal.1, buku kedua.
6 Hornby, A.S. Oxford Advanced Leaner's Dictionary of Current English; Oxford, 1974, hal. 157,

dalam Anonim, Sport Club Di Tangerang, Tugas Akhir, Universitas Trisakti, Jakarta, hal.9, buku
kedua.



2.1.2. Penggolongan Jenis Olahraga

Di dalam olahraga sangat banyak kegiatan-kegiatan dan gerak-gerakan,

maka dalam penggolongannya perlu dilakukan dalam beberapa sudut pandang.

Dilihat dari tujuan utamanya, olahraga dibagi atas7:

a. Olahraga Pendidikan

Bertujuan untuk mendidik melalui olahraga, memupuk sifat sportifitas

dan apresiasi terhadap olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

b. Olahraga Perstasi

Bertujuan untuk membina kegiatan olahraga jenis tertentusecara

intensif dan tekun untuk memperoleh tingkat kemahiran yang tinggi.

c. Olahraga Rekreasi

Bertujuan mengajak berbagai kalangan masyarakat untuk melakukan

olahraga kegemarannya masing-masing agar memperoleh rasa senang dan

sehat jasmani rohani dan mendapatkan kepuasan sosial.

d. Olahraga Massal

Bertujuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, misalnya dengan

melakukan senam kesegaran jasmani, gerak jalan dan lain-lainuntuk

membina ketahanan nasional dan kemampuan fungsional manusia.

e. Olahraga Khusus

Olahraga yang mencakup jenis tertentu yang sesuai bagi orang cacat

jasmani dengan tujuan pada penguasaan dan kemahiran jenis olahraga

tertentu, serta mencakup pula kegiatan olahraga yang bertujuan

penyembuhan dalam arti pemulihan kesehatan, kesegaran dan ketahanan

sebagian atau seluruh jasmani seseorang yang memerlukannya sebagai

terapi.

Dilihat dari tempat berlangsungnya, olahraga dapat digolongkan atas :

a. Olahraga didalam ruangan (indoor)

Pengertian olahraga indoor ialah latihan gerak badan untuk

menyehatkan badan yang dilakukan di dalam ruangan/gedung.

Bappenas, Rancangan Repelita III, 1979/1980-1983/1984, buku kedua, dalam Anonim, Sport
Club Di Tangerang, Tugas Akhir, Universitas Trisakti, Jakarta, hai.3, buku kedua.



Keperluan akan sarana olahraga indoor disebabkan oleh beberapa

faktor, yang paling penting adalah faktor cuaca, misalnya hujan, panas dan

angin, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiaatan olahraga

lapangan terbuka. Olahraga yang dapat/sering diakukan di dalam ruangan

antara lain :

- Bola basket - Bola Voli

- Bulutangkis - Tenis Lapangan

- Tenis Meja - Squash

- Gulat - Snooker/Bilyar

b. Olahraga di ruang terbuka/alam terbuka (outdoor)

Pengertian olahraga outdoor ialah latihan gerak badan untuk

menyehatkan badan yang dilakukan di luar ruangan/di alam terbuka.

Kegiatan olahraga yang dilakukan pada umumnya adalah kegiatan

olahraga yang tidak dibatasi oleh kondisi-kondisi khusus, seperti temperatur,

arah dan pergerakan angin tertentu, atau penerangan khusus.dan Iain-Iain.

Dilihat dari lokasinya, dibedakan atas :

a. Di darat : - lapangan rumput

- lapangan yang diperkeras

- lapangan hijau

b. Di udara : - dirgantara

c. Di air : - di tempat buatan (kolam)

- di alam bebas (perairan)

2.1.3. Klasifikasi Fasilitas Olahraga di Indonesia

Berdasarkan tipe bangunannya, fasilitas gedung olahraga dibagi atas8:

A. Tipe A

- Menyediakan minimal: -1 lapangan bola basket

-1 lapangan bola voli

- 5 lapangan bulutangkis

-1 lapangan tenis

Poemono Hadi, GedungOlahraga, KONI, hal. 2-3, dalam Anonim, Sport Club Di Tangerang,
Tugas Akhir, Universitas Trisakti, Jakarta, hai.4, buku kedua.



Ukuran minimal hall : 50 m x 30 m (termasuk daerah bebas)

dengan ketinggian langit-langit 12,5 m.

Kapasitas penonton : 3000 - 5000 orang.

B. Tipe B

- Menyediakan minimal: -1 lapangan bola basket

-1 lapangan bola voli

- 3 lapangan bulutangkis

- Ukuran minimal hall : 32 m x 22 m dengan ketinggian langit-langit

12,5 m.

- Kapasitas penonton : 1000 -3000 orang.

C. TipeC

- Menyediakan minimal: -1 lapangan bola voli

-1 lapangan bulutangkis

- Ukuran minimal hall : 24 m x 16 m dengan ketinggian langit-langit

9 m.

- Kapasitas penonton : maksimal 1000 orang..

Berdasarkan skala pelayannya, fasilitas gedung olahraga dibagi atas9:

A. Skala Nasional

Fasilitas olahraga ini menampung atau melayani kegiatan-

kegiatan diantaranya kompetisi utama, pertandingan, latihan, dan

mengajar dengan standar internasional seperti PON, SEA Games, dan

sejenisnya.

Contoh : - Gedung Istora Senayan, Jakarta

- Stadion Tenis Indoor Senayan, Jakarta

B. Skala Regional

Fasilitas olahraga yang melayani satu atau beberapa daerah

dengan populasi 200.000 sampai dengan 350 penduduk dan

merupakan fasilitas pelengkap.

9 Ibid, hal.39 dalam Anonim, Sport Club Di Tangerang, Tugas Akhir, Universitas Trisakti, Jakarta,
hai.5, buku kedua.



C. Skala Lingkungan

Fasilitas olahraga yang melayani satu lingkungan, dalam hal ini

lingkungan pemukiman dengan populasi 2.000 sampai dengan 10.000

orang dan biasanya disediakan dalam suatu kompleks perumahan

sebagai salah satu pelengkap sarana.

Contoh : - Sunter Sports Club

- Kelapa Gading Sports Club

- Bimantara Sports Club

- Merapi Sports Club

D. Skala Sekolahan

Fasilitas olahraga ini melayani kegiatan olahraga di suatu

sekolah, biasanya berbentuk aula serbaguna dan dapat berbentuk

lapangan terbuka, serta digunakan hanya untuk latihan olahraga yang

standar saja.

E. Skala Khusus

Fasilitas yang menangani olahraga jenis tertentu yang sifatnya

komersial atau yang diperuntukkan khusus bagi penyandang cacat,

biasanya dibentuk oleh pihak swasta.

2.1.4. Kedudukan Olahraga dan Rekreasi dalam Kehidupan

Kedudukan olahraga dan rekreasi dalam kehidupan manusia adalah

sebagai berikut :10

A. Existence Time

Waktu yang digunakan manusia bagi dirinya untuk pemuasan

kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan.

B. Subsistence Time

Waktu yang diperlukan manusia bagi dirinya untuk tahap tetap

hidup dan berkarya serta berkreasi seperti belajar, bekerja, dan Iain-

lain.

10 Anonim, Sport Club Di Tangerang, Tugas Akhir, Universitas Trisakti, Jakarta, hai.6, buku
kedua.
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C. Leisure Time

Waktu yang diperlukan manusia bagi dirinya untuk melepaskan

diri dari kegiatan rutinitasnya menurut apa yang disukainya guna

memulihkan kesegaran dan kebugaran tubuhnya.

Dari ketiga kedudukan diatas, umumnya olahraga dan rekreasi termasuk

kedudukan yang ketiga, karena pada umumnya dilakukan pada waktu senggang.

2.1.5. Kaitan antara Olahraga dan Bidang Komersial11

Kegiatan olahraga dalam suatu bangunan olahraga merupakan bagian

utama perencanaan bangunan tersebut , tetapi menurut para ahli, perlu ada

kegiatan lain yang dapat mendukung kegiatan olahraga tersebut dalam

memberikan keuntungan maksimum kepada pengelola / pendiri (dalam bidang

komersial). Kegiatan-kegiatan tersebut bisa salah satu atau semua kegiatan di

bawah ini.

- Pertunjukan

- Pameran

- Konferensi dan konvensi

- Program rekreasi

- Kegiatan sosial

Adanya kegiatan-kegiatan tersebut diatas yang dapat dimasukkan dalam

fasilitas bangunan olahraga, dikarenakan bangunan olahraga ini sangat

kompleks, baik dalam konstruksi maupun pemeliharaan, sehingga memerlukan

pemeliharaan yang tidak sedikit.. Untuk keperluan pembiayaan ini, alangkah

baiknya jika gedung tersebut dapat digunakan untuk kegiatan non olahraga.

2.1.6. Kategori Sport Club

Fasilitas olahraga dan kebugaran ini ditawarkan oleh satu sarana

olahraga. Klub olahraga atau perkumpulan olahraga biasanya menawarkan

fasilitas olahraga seperti tenis, skuas, basket, bulutangkis, biliar, dan fasilitas

kebugaran, sauna, kolam renang, restauran serta ruang pertemuan12. Dalam
proyek ini klub adalah fasilitas penunjang yang disediakan.

" Sport Council, Arenas-A A Planning,Design and Management Guides,ha\ 13, dalam Anonim,
Sport Club Di Tangerang, Tugas Akhir, Universitas Trisakti, Jakarta, hai.6, buku kedua.

12 Multa, Dipa, 1996, hal.20, dalam Najha Wardani, Fasilitas Olahraga Rekreasi di Yogyakarta,
Tugas Akhir Universitas Islam Indonesia, hal.10.
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Komponen yang masih dalam klub olahraga adalah :

1. Pavillions

Merupakan bagian dari klub yang mewadahi kegiatan pendukung dan

sifatnya pelengkap bangunan seperti ruang ganti pria dan wanita,

gudang/loker, bardan lain sebagainya13.

2. Clubhouse

Bangunan yang ditempati oleh sebuah klub dan mewadahi kegiatan

yang lebih sosial sifatnya seperti ruang pertemuan, restauran, fasilitas

kebugaran dan Iain-Iain.14

3. Mini Sport Center

Merupakan fasilitas olahraga di dalam dan diluar ruangan (indoor dan

outdoor sport) dimana jenis dan sifat fasilitas olahraganya disesuaikan

dengan kebutuhan dan ketertarikan masyarakat pengguna, seperti tenis,

renang, skuas, fitness, golf dan Iain-Iain15.

Sarana Olahraga yang mewadahi fasilitas klub, dilihat dari sistem

keanggotaan yang dipakai, tujuan dan kelengkapan fasilitasnya, dibedakan

menjadi tiga kategori, yaitu16 :

a) Klub olahraga prestasi

Merupakan klub olahraga yang semata-mata didirikan untuk

melatih dan membina dan menciptakan pemain-pemain berprestasi, untuk

kategori ini lebih banyak difokuskan pada cabang olahraga tenis dan

bulutangkis. Klub yang termasuk dalam kategori ini seperti : Bimantara

Tangkas, Jaya Raya dan Sekolah Tenis Kemayoran.

b) Klub yang khusus didirikan untuk para eksekutif dan kelompok profesional

tertentu.

13 Perrin, Gerald A, 1979, hal.28, dalam Najha Wardani, Fasilitas Olahraga Rekreasi di
Yogyakarta, Tugas Akhir Universitas Islam Indonesia, hal. 10.

14 Supryanto, 1995, hal.28, dalam Najha Wardani, Fasilitas Olahraga Rekreasi di Yogyakarta,
Tugas Akhir Universitas Islam Indonesia, hal. 10.

15 Najha Wardani, Fasilitas Olahraga Rekreasi di Yogyakarta, Tugas Akhir Universitas Islam
Indonesia, hal.10.

16 Secaatmaja, Deny, 1996,hal.30, dalam Najha Wardani, Fasilitas Olahraga Rekreasi di
Yogyakarta, Tugas Akhir Universitas Islam Indonesia, hal.10, dalam Anonim, Sport Club Di
Tangerang, Tugas Akhir, Universitas Trisakti, Jakarta, hai.10, buku kedua.
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Contoh yang termasuk dalam kategori ini yaitu Mercantile Athletic
Club di lantai enam Gedung World Trade Center, Jakarta Selatan. Dari

tempatnya yang terletak di sebuah gedung perkantoran, klub ini memang
dikhususkan untuk para eksekutif, Lebih-lebih sarana yang tersedia

sangat pekat dengan suasana bisnis, misalnya ruang rapat, pub tempat
bersantai atau ruang olahraganyasendiri yang terdiri dari pusat kebugaran

(fitness center) dan skuas (squash).

Berbeda dengan Mercantile, Bimo Energy Club, juga memiliki

segmen para eksekutif. Hanya saja sistem keanggotaannya lebih eksklusif
lagi, yaitu ditujukan untuk para profesional, baik itu pengusaha, pejabat
negara, mahasiswa, maupun cendekiawan yang bergerak dan memiliki
kepedulian terhadap masalah pertambangan dan energi.

c) Klub yang sasaran utama keanggotaannya adalah semua anggota
keluarga. Kategori ketiga ini juga bisa dikatakan sebagai perpaduan dari

kategori pertama dan kedua.

Pada pelaksanaannya jenis klub seperti ini membawa konsekuensi

lebih besar terhadap manajemen klub, seperti keharusan lengkapnya

fasilitas olahraga dan rekreasi untuk keluarga, keuntungannya pun bisa

lebih variatif.

Klub Rasuna yang didirikan oleh kelompok Bakrie, merupakan

salah satu contoh klub keluarga yang didalamnya juga ada atmosfer

bisnis dan tenis prestasi.

Kesimpulan :

Klub yang dipilih dalam fasilitas penunjang dalam fasilitas Sport Club
adalah klub dengan kategori campuran (c) karena sasaran pembangunan Sport

Club ini adalah untuk semua masyarakat.

2.1.7. Keanggotaan Sport Club

Keanggotaan sport club dapat dibagi menjadi menjadi dua berdasar dari

sifat keanggotaannya tersebut, yaitu17:

17 Najha Wardani, Fasilitas Olahraga Rekreasi di Yogyakarta, Tugas Akhir Universitas Islam
Indonesia, hal.11.
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a. Keanggotaan tetap (member) yaitu keanggotannya dimana para anggotanya

dapat memakai fasilitas yang ada setiap saat dan setiap waktu untuk jangka
waktu tertentu keanggotaannya. Disini anggotanya diwajibkan untuk

membayar uang pangkal dan uang bulanan untuk jangka waktu tertentu.

Keanggotaan aktif ini dibagi lagi menjadi:

1. Keanggotaan biasa, dapat berupa perorangan atau keluarga.

2. Keanggotaan menurut perusahaan, dimana sebuah perusahaan
memberikan sebuah kesempatan bagi para pegawainya untuk menjadi

anggota perkumpulan sebagai bagian dari fasilitas dan kesejahteraan bagi
pegawainya ataupun sebuah perkumpukan tertentu mengadakan kerjasama
dengan pengelola sport club untuk memberikan fasilitas bagi anggotanya.

3. Keanggotaan warga negara asing.

b. Keanggotaan tidak tetap, yaitu keanggotaan dimana seseorang dapat
menggunakan fasilitas didalam sport club pada waktu datang dan sifatnya
sementara sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dan jenis olahraga yang

akan digunakan.

2.2. Dasar Perencanaan Bangunan Olahraga

2.2.1. Standar Ruang Olahraga Permainan
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2.3. Pemanfaatan Elemen Air Dalam Bangunan

2.3.1. Waterfront

Bangunan yang berada berbatasan dengan air disebut juga dengan

bangunan tepi air (waterfront). Selain itu waterfront juga mempunyai beberapa

pengertian lain yaitu :

- Lahan atau area yang terletak berbatasan dengan air, terutama

merupakan bagian kota yang menghadap laut, danau, sungai, atau

sejenisnya18.
- Bagian dari alam yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air, atau

berorientasi keareal perairan baik itu berupa laut, sungai maupun danau19.
- Kawasan yang berbatasan dengan air yang dapat berupa sungai, danau,

laut, teluk, situ atau kanal20.

- Suatu proses dan hasil pembangunan yang memiliki kontak visual dan

fisik dengan air. Air yang bermacam-macam jenisnya seperti air laut,

sungai, danau, termasukjuga perkampungan nelayan.

2.3.2. Image Pengungkapan Air

Dalam Buku Aquascape Water in Japanese Lanscape dikemukakan air memiliki

Image dalam mengungkapkannya sebagai berikut22:

18 AS. Hornby, Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English, (Oxford University Press,
Oxford, fifth edition, 1995)hal.1345, dalam Merlini, Pasar Induk Tepian Air di Pakan Baru Riau,
Tugas Akhir, tidak diterbitkan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002, hal.33, dalam
Rachmad Nur Rochim, Pusat Perdagangan Ikan, Tugas Akhir, Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, 2004, hal. 16.

19 Timmy Setiawan, Pengembangan Waterfront Menjadi Kota Efektif. Artikel Majalah Sketsa no.
9-5. 93 IMARTA Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1993, hal.36, dalam Merlini, Pasar Induk
Tepian Air di Pakan Baru Riau, Tugas Akhir, tidak diterbitkan, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, 2002, hal.33, dalam Rachmad Nur Rochim, Pusat Perdagangan Ikan, Tugas Akhir,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal. 16.

20 Ann Bren dan Dick Rigby, Waterfront Cities Reclaim Their Edges, (New York : Mc Graw-Hill
Inc. 1994) hal. 10, dalam Merlini, Pasar Induk Tepian Air diPakan Baru Riau, Tugas Akhir, tidak
diterbitkan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002, hal.33, dalam Rachmad Nur Rochim,
Pusat Perdagangan Ikan, Tugas Akhir, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal. 17.

21 Achmad Hanifa Asana Irawan, Fasilitas Rekreasi di bekas Pelabuhan Lama Tema Festifal
Market Place Sebagai Bentuk Pengembangan Kawasan Tepian Air di Semarang, Tugas Akhir
Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik, Tidak diterbitkan, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta: 1999, hal 28, dalam Merlini, Pasar Induk Tepian Air di Pakan Baru Riau, Tugas
Akhir, tidak diterbitkan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002, hal.33, dalam Rachmad
Nur Rochim, Pusat Perdagangan Ikan, Tugas Akhir, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
2004, hal.17.

22 Merlini, Pasar Induk Tepian Air di Pakan Baru Riau, Tugas Akhir, tidak diterbitkan, Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002, hal.33, dalam Rachmad Nur Rochim, Pusat Perdagangan
Ikan, , Tugas Akhir, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal.17.



1. Air Mancur Monumental (monumental fountain)

Air mancur yang digunakan sebagai suatu perlambang/symbol.

2. Aliran sungai, air terjun dan air terjun kecil (steam, waterfall and

casscade)

Ketiganya lebih banyak mengolah permainan ketinggian dan

pembentuknya.

3. Kolam Renang (swimming Pool)

Bentuk kolam renang cenderung bebas dan dinamis, dapat berupa aliran

sungai, sungai berbatu-batu, membulat / bentuk gabungan air terjun, dan

sebagainya.
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4. Pameran (exposition)

Seni air dapat menjadi bagian dari pameran, air digunakan sebagai

sclupture, latar belakang, bentuk-bentuk abstrak perpaduan antara seni

rupa / patung.

5. Musik mancur (musikal fountain)

Air sebagai ungkapan musik, dengan menggunakan lampu warna,

gerakan dinamik air seperti melompat, menari yang mampu membawa

image kita kedalamnya.

6. Air mancur sebagai pembawa informasi (message fountain)

Message fountain merupakan media baru pengantar informasi seperti

waktu, jam, tanggal, nama tempat, slogan-slogan nama dan sebagainya.

7. Air mancur yang menyebar (floating fountain).

Air yang disemprotkan secara vertikal dengan spot-spot air mancur yang

diletakkan secara melingkar.

2.3.3. Potensi Tepian Air23

Kegunaan air dari segi fungsional dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Konsumsi

Air memiliki fungsi paling mendasar yaitu dikonsumsi manusia. Walau

fungsi ini tidak selalu berhubungan dengan semua desain, air dapat

digunakan sebagai elemen pendukung fasilitas umum, seperti tempat

olahraga, bumi perkemahan, dan taman.

2. Irigasi (Irrigation)

Peranan air dalam irigasi adalah memelihara lingkungan dan menghindari

kerusakan lingkungan dengan memenuhi kebutuhan tanaman akan air.

3. Kontrol Iklim

Air di lingkungan luar bangunan dapat digunakan untuk mengurangi

temperatur area di sekitarnya. Air dalam skala besar seperti danau

bersifat lambat panas, sehingga relativ lebih dingin dari area yang

berdekatan, sehingga temperatur lokal sekitar akan lebih rendah dari

23 Ibid, hal 10-11, Merlini, Pasar Induk Tepian Air di Pakan Baru Riau, Tugas Akhir, tidak
diterbitkan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002, hal.33, dalam Rachmad Nur Rochim,
Pusat Perdagangan Ikan, Tugas Akhir, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal.17.
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sekelilingnya. Hal ini ditambah penguapan air atau air mancur dari kolam

akan mengurangi dan air yang disemprotkan secara tetap akan

mengurangi suhu lingkungan di sekitarnya.

4. Kontrol Suara (sound control)

Air pada ruang luar dapat digunakan sebagai sound buffer (peredam),

terutama dilingkungan urban, dimana level kebisingan tinggikarena

kendaraan atau proses industri. Dengan kondisi ini suara yang dihasilkan

oleh efek air dapat menyamakan niose dari luar.

5. Rekreasi (recreation)

Fungsi air yang umum digunakan adalah sebagai tempat rekreasi dengan

menampung banyak kegiatan didalamnya, seperti kolam renang, kolam

pemancingan olahraga air dan lain sebagainya.

2.3.4. Klasifikasi Waterfront24

Berdasarkan sifat kegiatan yang diwadahi waterfront dapat diklasifikasikan

dalam bentuk-bentuksebagi berikut:

- Cultural Waterfront, yaitu kawasan waterfront yang mewadahi kegiatan-

kegiatan yang bersifat culturalsebagai atraksi utamanya. Misal aquarium,

museum dan sebaginya.

- Enfironment Waterfront, merupakan kawasan waterfront yang mewadahi

kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup sebagai

atraksi utamanya, misal suaka alam, taman, hutan lindung, dan

sebagainya.

- Historic waterfront, merupakan waterfront yang dikembangkan pada

kawasan yang mempunyai nilai sejarah misalnya kelautan yang dibangun

pada area pelabuhan bersejarah.

- Mixed Used Waterfront, kawasan waterfront yang mewadahi fungsi

kegiatan seperti fasilitas perbelanjaan, perkantoran, perumahan rekreasi,

dan sebagainya.

24 Joseph de Chiara dan Lee E Koppleman, Time Safer Standards ForSite Planning, (New York,
Mc Graw Hill, Inc. 1984), hal.595., dalam Rachmad Nur Rochim, Pusat Perdagangan Ikan, ,
Tugas Akhir, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal.20.

_______ , —-



- Residential Waterfront, yaitu kawasan waterfront yang mewadahi fungsi

tempat tinggal sebagai kawasan perumahan.

- Recreational Waterfront, merupakan kawasan waterfront yang mewadahi

berbagai kegiatan yang bersifat rekreasi sebagai atraksi utamanya,

misalnya taman-taman, dermaga perahu, taman bermain, dan sebaginya.

2.3.5. Pengembangan Pemanfaatan Air Dalam Bangunan

Beberapa kajian aspek yang dapat membantu keberhasilan

pengembangan suatu bangunan tepian air.

- Pengalaman (Experience)

Dengan pemberian akses ke air, kawasan tepian air memberikan sebuah

pengalaman mengasyikkan dan pengetahuan yang khas yang bertumpu

pada karakter atau ciri khas air. Hal ini dapat dicapai dengan menyajikan

taman air, dan menonjolkan fasilitas baik behubungan langsung maupun

tidak langsung dengan air, seperti sirkulasi yang condong ke bangunan.

- Fungsi

Fungsi memberikan tuntutan kepada kawasan untuk dapat memberikan

atau menjalankan kedudukan secara optimal. Keberadaan fungsi tersebut

antara lain memberikan jaminan aksesibilitas pencapaian, sirkulasi dan

ruang yang dapat memenuhi kebutuhan padaa saat puncak keramaian,

kemudahan dan kenyamanan pergerakan pejalan kaki, menciptakan

lingkungan ekologis, memadahi dan menarik setiap saat.

- Teknologi

Berkenaan dengan penyelesaian pertemuan daratan dengan perairan

penggunaan teknologi yang tepat perlu disesuaikan dengan karakter air

dan lokasinya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan suatu

kanyamanan, keamanan, dan keandalan jangka panjang.

2.3.6. Cara Air Berinteraksi dengan Bangunan

Secara garis besar air dapat dikategorikan dalam dua situasi, yaitu situasi

statis dan situasi dinamis. Air statis mempunyai karakter yang dapat

menimbulkan suasana tenang, santai dan dapat menghanyutkan emosi.

Sedangkan karakter dinamis air yaitu enerjik dan dapat mendorong emosi

manusia. Karakter ini akan menarik apabila didramatisasi dengan warna dan

________ - , —



pemberian cahaya yang tepat. Bisa juga digunakan untuk air terjun untuk
25menghalangi kebisingan disekitarnya .

Dibawah ini merupakan interaksi air dan bangunan :

AIR

BANGUNAI

AIR M AIR

I

CIPTAKAN PARIT

DISEKELILING BANGUNAN

r~i A,R i i ar n

ni
AIR UNTUK MELENGKAPI KOMPOSISI

GEOMETRI AIR SAMA DENGAN BANGUNAN

PARKIR

AIR UNTUK MELENGKAPI KOMPOSISI

AIR

AIR SEBAGAI PUSAT PEMERSATU

PARKIR

PEMBATASAN DAERAH2 KEGUNAAN TAPAK

AIR

"|"-'-

PARKIR

GEOMETRI AIR SESUAI DENGAN JALAN
SETAPAK, JALAN DAN TEMPAT PARKIR

-*-.
AIR SEBAGAI PERMUKAAN PEMANTUL

25 Najha Wardani, Fasilitas Olahraga Rekreasi di Yogyakarta, Tugas Akhir Universitas Islam
Indonesia, hal.26.
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MASUKKAN AIR KEDALAM AIR SEBAGAI ALAT PENGUNDANG

AIR DIDALAM DAERAH DAERAH EKSTERIOR
YANG TERKONTROL ALIRKANAIR PADA SIRKULASI TAPAK

J

±
AIR INTERIOR BEDAKAN GEOMETRI AIR DENGAN

GEOMETRI BANGINAN

X
±

SEKELILING AIRYANG MEMOTONG JALUR AIR TERJUN SEBAGI BAGIAN DARI
LINTASAN SIRKULASI TAPAK

ALIRKAN AIRAKTIV MELALUI KOMPLEK BANGUNAN

AIR SEBAGAI FOREGROUND
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2.3.7. Klasifikasi Air26

Air dibagi menjadi dua berdasarkan keadaannya yaitu air

statis dan air dinamis. Berikut ini merupakan bagan pembagian air

dan contohnya :

kategori pengaruh tipe efek

STILL

(contained)

MOVING

(uncontained)

undisturbed
pemantui

jendela

disturbed
textur

activator

full sheet

freefalling
interupted sheet

grafity spout

broken sheet

smooth waterfall

Gravity
(falling) flowing

aerated waterfall

quiet stream

turbulent stream

cascading waterfall

cascading
l stepped forms

stepped planes

stepped pools

— clear colum

applied
pressure

spouting
aerated mass

;••• spray

sheet

Jenis Full Sheet

Nama Proyek : Edogawa Heisei Garden, Gyosen Park

Lokasi : Kitakasai Edogawa-ku, Tokyo

Jenis Stepped Planes

Nama Proyek : Grand Mall Park

Lokasi : Nishi-ku, Yokohama (MM21 project)
f.

\s

26 Charles W.Harris & Nicholas T. Dines, Time-Saver Standards For Lanscape Architecture, Mc
Graw Hill International Editions.
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Jenis Sheet

Nama Proyek : Showa Memorial National Park

Lokasi : Tochikawa City, Tokyo

Jenis Broken Sheet

Nama Proyek : Splashing Pond, Kyodo-no-mori,

Wood Land park

Lokasi : Fuchu City, Tokyo

Jenis Quiet Stream

Nama Proyek : Showa Memorial National Park

Jenis Interupted Sheet

Nama Proyek : Tokinogawa Park

Jenis Stepped Pools

Nama Proyek : Natural and Cultural Garden, Osaka

Expo'70 Commemoration Park

Lokasi : Suita City, Osaka

Jenis Aerated Mass

Nama Proyek : Water Plasa, Aobadai Park

Lokasi : Asaka City, Saitama

» '£
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Jenis Aerated Water Wall

Nama Proyek : Osaka Gakuin Univercity Campus

Lokasi : Osaka •"f

Mr

2.4. Studi Banding27

2.4.1. Kelapa Gading Sport Club

Klub ini terletak di kawasan kota satelit Kelapa Gading Permai di

wilayah Timur -Utara kota Jakarta, tepatnya di Jl. Bulevar Kelapa Gading

Blok KCC.

Klub ini semula didirikan dengan sasaran anggota dari lingkungan

intern Perumahan Kelapa Gading. Tetapi sejalan dengan

perkembangannya klub ini sekarang memiliki anggota dari luar kawasan

pemukiman Kelapa Gading Permai, bahkan dari luar Jakarta, seperti

Bogor dan Tangerang. Dan jumlahnya sekarang mencapai 1444 keluarga.

Dengan luas ± 3 hektar, klub ini menyediakan sarana olahraga dengan

tema "Lebih lengkap,akrab dan nyaman". Fasilitas yang tersedia pada

sport club ini antara lain :

- Lapangan tenis, terdiri dari 15 lapangan, 10 "Excellent Plexipavel hard

courts" dan 5 "indoors courts".

- Kolam renang berukuran "Olympic" dengan 8 lintasan, dilengkapi

lampu dibawah air, serta kolam renang anak-anak yang dilengkapi

dengan 5 buah papan luncur.

- Lapangan badminton, terdiri dari 4 lapangan indoor dengan lantai

parkuet.

- Lapangan basket, terdiri dari 1 lapangan ukuran kecil.

- Joging Track, 400 meter

- Lapangan squash, terdiri dari 2 lapangan indoor.

- Tenis meja, disediakan 2 meja pada lapangan indoor.

27 Anonim, Sport Club Di Tangerang, TugasAkhir, Universitas Trisakti, Jakarta, hai.31, buku
kedua.
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- Biliard, 2 meja.

- Fitness Centre.

- Sauna.

- Function Room, terdiri dari 2 function room, yaitu "Gading Agung" dan

"Janur Sari". Berkapasitas ± 400 orang sampai 1500 orang untuk

Standing Party. Sesuai dengan pesta pernikahan, seminar, ulang

tahun, dll. Disamping itu juga tersedia ruang rapat untuk 50-100

orang.

- Mayang Sari Restaurant

- Palm Cafe Restaurant

- Fasilitas lain berupa tempat bermain dan taman bacaan.

2.4.2. Klub Hijau Bilabong

Klub olahraga ini berada tepat di tengah pemukiman Bilabong

dengan konsep back to nature merupakan pemuiiman bernuansa tropis

dengan sentuhan arsitektur bergaya mediteranian.

Klub olahraga ini dirancang khusus olehkonsultan Denton Corker

Marshall, Melbourne, Australia, bersama Duta Cermat Mandiri. Desain

bangunannya dibuat seakan-akan akrab dengan alam sekitarnya.

Pemilihan alam dan tekstur pada bahan-bahan bangunannya juga

dilakukan dengan cermat agar nuansa natural / alami dapat

terekspresikan dengan jelas.

Fasilitas yang ada pada klub ini cukup lengkap, antara lain :

- Kolam renang berstandar internasional, dikelilingi hamparan pasir

putih.

- Enam lapangan tenis berpermukaan keras yang berada di sebelah

kolam renang dan dilengkapi pencahayaan untuk malam hari.

- Restoran dengan pelayanan setara bintang lima.

- Lapangan bulutangkis

- Sarana memancing

- Sarana kebugaran (Fitness)

- Biliar

- Ruang rapat

- Ruang seminar

__________ -_.



- Sauna

- Fasilitas SPA

- Fasilitas bermain anak

Ada tiga jenis keanggotaan yang ditawarkan pada klub ini:

a. Keanggotaan biasa

Besarnya uang pangkal:

- Untuk perseorangan = Rp. 1.500.000,-

- Untuk Keluarga = Rp. 1.750.000,-

luran per bulan :

- Untuk perseorangan = Rp. 90.000,- per bulan

- Untuk Keluarga = Rp. 110.000,- per bulan

b. Keanggotaan menurut perusahaan

Besarnya uang pangkal:

- Untuk perseorangan = Rp. 1.250.000,-

- Untuk Keluarga = Rp. 1.500.000,-

luran per bulan sama dengan keanggotaan biasa.

c. Keanggotaan warga negara asing

Besarnya uang pangkal dan iuran per bulan sama dengan

keanggotaan biasa.

,28
2.4.3. Klub-klub Olahraga lainnya

Berikut ini akan diuraikan tentang perbandingan antara beberapa fasilitas

yang tersedia pada sport club beserta tarif keanggotaannya :

28

No Nama Klub
Tarif Keanggotaan

(per bulan)
Fasilitas lapangan Lokasi

1. Cinere Country Club Rp.90.000,-- Rp.110000,- Kebugaran (Fitness) Jaksel

Lap. Skuas

Lap. Basket

Kolam renang

Tenis

Kolam pancing, dll.

2 Eldorado Executive Club 50 dollar AS Kebugaran Bandung

Sauna

Anonim, Sport Club Di Tangerang, Tugas Akhir, Universitas Trisakti, Jakarta, hai.35, buku
kedua.
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Tenis

Kolam Renamg, dll.

3. Melati Mas Rp. 60.000,- Kolam renang Tangerang

Tenis

Taman Bermain Anak, dll.

4. Prisma Sport Club Rp. 105.000,- Lap. Squas Jakbar

Lap. Bulutagkis

Lap. Basket

Tenis

Kolam Renang

Kebugaran, Sauna, dll.

5. Persada Country Club 45 dollar AS Lap. Voli Jaktim

Lap. Bulutangkis

Kolam Renang

Kebugaran

Tenis

Sauna, dll.

6. Pantai Mutiara Sport Club Rp. 150.000,- Lap. Voli Jakut

Lap. Bulutagkis

Lap. Basket

Tenis

Kolam Renang

Kebugaran

Sauna

Taman Bermain Anak, dli.

7. Klub Rasuna 75 dollar AS Kebugaran Jakpus

Tenis

Kolam Renang

Sauna

Lap. Squas, dll

2.5. Kesimpulan

Jogja Sport Club merupakan Fasilitas olahraga yang mewadahi olahraga

rekreasi indoor maupun outdoor dan mempinyai wadah bersosialisasi dengan

skala pelayanan lingkungan dengan sasaran utama keanggotaannya adalah

semua anggota keluarga dan mempunyai sistem keanggotaan dan pengelolaan

sendiri yang berlokasi pingir di kota Jogjakarta. Dari segi bangunannya

merupakan bangunan yang berada di tepi air (sungai) yang menghadirkan air

ke dalam bangunannya.
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