
BAB III

SPESIFIKASI UMUM PROYEK DAN ANALISIS

3.1. Karakteristik Pelaku dan Kegiatan

3.1.1 Pelaku dan Kegiatan

Secara umum unsur-unsur pelaku, pengguna dan penunjang kegiatan

pada sport club ini ialah sebagai berikut:

a) Pengelola

Adalah pihak yang bertanggungjawab dan bertugas mengelola tata usaha

administrasi menyelenggarakan kegiatan, mengawasi jalannya kegiatan

dan memelihara sarana dan fasilitas yang ada pada bangunan sport club.

Pihak- pihak yang terkait:

- Pimpinan

Memimpin dan mengkoordinasi setiap bagian kepengurusan,

mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut kelangsungan

sport club.

- Bagian Tata Usaha

Mengelola dan mengawasi tata usaha administrasi, keuangan, arsip,

dan lain sebagainya.

- Bagian Humas

Menjalin hubungan / komunikasi dengan masyarakat, termasuk

didalamnya kegiatan pemasaran dan memperkenalkan keberadaan

bangunan sport club dengan segala fasilitas dan sarana yang tersedia.

- Bagian Teknik dan Pemeliharaan

Bertanggung jawab terhadap kondisi dan kinerja dari sarana fisik yang

ada, termasuk juga pemeliharaan sarana yang ada seperti alat-alat

olahraga, sarana olahraga, sarana pendukung (genset, tata suara,

mesin AC dan lain sebagainya.

b) Pengunjung

Pengunjung adalah perorangan atau kelompok yang datang untuk

menikmati dan memanfaatkan pelayanan dan fasilitas sport club, dengan

tujuan utama untuk berolahraga sebagai upaya untuk melepaskan diri dari

kegiatan rutinitasnya dan memulihkan serta menjaga kesegaran

tubuhnya.
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Pengunjung dapat dibagi menjadi 2 kelompok :

a. Pengunjung tetap

Adalah pengguna fasilitas yang secara rutin memanfaatkan fasilitas

dan sarana Sport Club, khususnya sarana olahraga. Disebut juga

anggota tetap, karena umumnya sudah mendaftarkan diri menjadi

anggota dengan kompensasi kemudahan dan keleluasaan

menggunakan fasilitas dan sarana Sport Club.

b. Pengunjung tidak tetap

Adalah pengguna fasilitas dan sarana sport club yang tidak secara

rutin memanfaatkan failitas dan sarana sport club. Selain sarana

olahraga, fasilitas yang sering dimanfaatkan adalah restoran.

c) Pelatih

Adalah petugas yang memberikan pelayanan langsung kepada pengguna

sport club, khususnya sarana olahraga. Pelayanan olahraga yang

diberikan konsultasi kesehatan dan olahraga, penjelasan mengenai tata

cara pelaksanaan olahraga yang baik dan benar, penjelasan tentang

aturan main dalam suatu cabang olahraga dan lain sebagainya.

3.1.2. Sifat Kegiatan Sport Club

Dilihat dari sifat keinginn pelaku dapat digolongkan atas29:

1). Kegiatan aktif (obyektif)

Yaitu kegiatan yang digunakan dengan menggunakan banyak

tenaga dan keahlian. Kegiatan ini untuk mengembangkan kemampuan

atau untuk penghilang rasa jenuh yaitu olah raga dan kegiatan yang gerak

fisik seperti jogging, bermain, jalan-jalan dan Iain-Iain.

2). Kegiatan Pasif (subyektif)

Yaitu kegiatan yang dilakukan tidak banyak memerlukan tenaga

besar dan tidak memerlukan keahlian. Kegiatan ini terutama untuk

penyegaran fisik dan mental yang bersifat santai, yaitu :

• Menonton

• Menikmati keindahan alam

29 Seynour, M, Recreation Laning, dalam Najha Wardani, Fasilitas Olahraga Rekreasi di
Yogyakarta, Tugas Akhir Universitas Islam Indonesia, hal.26.
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• Makan dan minum

• Bersantai

3.1.3. Program Kegiatan

Program Kegiatan terbagi kedalam kelompok kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Utama, dibagi menjadi dua yaitu :

a. Kegiatan khusus yaitu : berupa kegiatan untuk menambah

pengetahuan tentang dunia olahraga berupa latihan, teori,

praktek terhadap suatu jenis olahraga tertentu.

b. Kegiatan umum yaitu : berupa kegiatan kompetisi yang

dilakukan oleh pengunjung maupun pengelola.

2. Kegiatan Penunjang

Berupa kegiatan perkumpulan dengan karakter kegiatan bersantai dan

bersenang-senang dengan memanfaatkan fasilitas yang ada.

3. Kegiatan Pengelola

Berupa kegiatan mengatur dan mengelola fasilitas yang disediakan.

3.2. Macam, Kebutuhan, Organisasi dan Besaran Ruang

3.2.1. Penentuan dan Pengelompokan Jenis Cabang Olahraga

Sebelum membahas pelaku dan kegiatan pada bangunan Sport Club

perlu kiranya diputuskan terlebih dahulu mengenai jenis olahraga yang dipilih.

Pertimbangan dalam menentukan jenis olahraga :

- Merupakan olahraga yang digemari masyarakat.

- Bersifat rekreatif.

- Pertimbangan komersial.

Diputuskan jenis olahraga dengan sifat rekreatif berupa gabungan dari

"dry sport" dan "water sport", diantaranya :

1. Tenis Lapangan

2. Tenis Meja

3. Renang

4. Bulutangkis

5. Bola Sodok / biliar

6. Sepatu Roda

7. Fitness
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8. Joging

9. Memancing

Pengelompokan olahraga berdasarkan tempat berlangsungnya :

1. Didalam ruangan (indoor)

Cabang olahraga yang ditempatkan didalam ruangan (indoor) adalah

kegiatan yang memerlukan ruangan khusus dan kegiatan olahraga yang

sering dipertandingkan dengan penonton yang tidak terlalu banyak.

Kelompok olahraga indoor:

- Tenis Meja

- Bola Sodok / Biliar

- Bulutangkis

- Fitness

2. Diluar ruangan (outdoor)

Kelompok Kegiatan olahraga outdoor:

- Renang

- Tenis lapangan

- Sepatu roda

- Joging

- Memancing

Pada dasarnya sebagian besar kegiatan olahraga dapat dilakukan baik

didalam maupun diluar ruangan, kecuali olahraga yang memerlukan ruangan

khusus. Sehingga pada pengelompokan kegiatan olahraga (berdasarkan tempat

berlangsungnya) ada kegiatan olahraga yang berlangsung di dalam maupun di

luar ruangan. Hal ini berdasarkan pertimbangan jenis olahraga yang banyak

digemari.

3.2.2. Macam kegiatan olahraga

3.2.2.1. Fitness

Kegiatan yang diprogramkan pada tempat kebugaran (fitness) dapat

diikuti oleh masyarakat umum dengan bimbingan instruktur:

1. Kegiatan Utama

a. Penurunan Berat Badan

Dengan metoda latihan menggunakan alat beban (tahap ringan -

tahap latihan berat) yang mampu membakar kelebihan kalori dan

_^___^___ —



lemak dalam tubuh dan otot, memakan waktu sekitar ± 4 bulan

latihan teratur.

b. Menaikkan Berat Badan

Hampir sama dengan program penurunan berat badan, hanya saja

tujuannya untuk menambah nafsu makan, sehingga didapat jumlah

kalori dan lemak yang sesuai dengan kondisi tubuh untuk

melakukan tahapan latihan selanjutnya selama ±3-4 bulan

latihan teratur (seminggu 3 kali)

c. Program Pembentukan Tubuh

Setelah berat badan mencapai posisi ideal, maka dilanjutkan

dengan tahap pembentukan tubuh agar menjadi ideal, atau tinggi

dan berat badan badan menjadi proposional.

d. Pembentukan Otot

Tahap lanjutandari Pembentukan Tubuh, khususnya untuk calon

Atlet Binaraga, lama latihan tidak dibatasi sebab masa otot akan

lebih cepat berubah (kendur) jika latihan tidak tetap dan tidak

menjaga komposisi gizi yang dikonsumsi.

Perhitungan untuk menentukan porsi beban latihan setiap orang

adalah : Berat Badan x 60% = Beban Latihan, dengan repetisi

(pengulangan) sebanyak 12 kali dalam 3 set.

Maksudnya orang tersebut melakukan 12 kali angkatan beban

diselingi istirahat selama 30-60 detik lalu diulang sebanyak 3 kali

untuk penggunaan satu alat latihan.

e. Persiapan Kondisi Tubuh Atlet (Pre-Game Conditioning)

Biasanya dilakukan oleh atlet (baik atlet pemula maupun atlet

profesional) untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dan mental

mereka tetap fokus pada pertandingan yang akan dihadapi.

f. Olahraga Rehabilitasi

Berupa olahraga yang merupakan rehabilitasi kondisi tubuh dari

keadaan trauma (kecelakaan, cedera berat, sakit) untuk kembali

pada kondisi normal.

Pada bagian ini dinyatakan bahwa penderita cacat sekalipun dapat

menggunakan fasilitas yang ada dalam pusat kebugaran, dengan

catatan bagian tubuh yang akan dilatih masih dalam keadaan
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sehat. Sebagi contoh : orang dengan cacat kaki masih dapat

melatih otot tubuh bagian atas (torso) atau kebalikannya dan orang

buta, bisu, tuli, masih memiliki bagan tubuh yang sehat untuk

dilatih. Orang denga kursi roda mampu melakukan latihan-latihan

yang diberikan, hanya saja butuh sedikit waktu untuk memindahkan

tubuhnya untuk dapat menggunakan alat latihan yang memiliki

dudukan sendiri. 30

3.2.2.2. Senam Kebugaran

a. Dilakukan perorangan atau berpasangan secara bersama-sama

dibawah bimbingan seorang instruktur.

b. Olahraga ini dilakukan dengan bebas biasanya diiringi dengan musik

sebagai alat untuk memacu pergerakan.

c. Dilakukan diatas lantai yang dilapisi bahan karet vinyl umtuk

menghindari cedera dan untuk kenyamanan.

d. Terdapat ruang tunggu dan ruang istirahat.

e. Terdapat cermin untuk melihat gerakan.

3.2.2.3. Renang

a. Olahraga ini dilakukan perorangan dari tingkatan usia anak-anak

hingga orang dewasa (putra/putri)

b. Arena renang berupa kolam besar.

c. Jenis olahraga yang diwadahi tidak menuntut prestasi sehingga

tuntutan ruang bebas dan santai.

d. Tidak menggunakan garis pembatas (lines).

e. Luas kolam berdasar tuntutan keamanan.

: 1

1§
> . -4 - t>ancu»n m ' 1

f,Q.
u/*.p.b 1

!--r
u/wtngsul 1

i |

< 1

-
TWEFsp^wrL si

i I oak kaK! : §
i 660 '

i 1000 i
1000 i

ir potongan Ban denan a»ng ft

30 Drs. Nanang Pujiatmoko dan AN Nurdin, S.Pd, staff Manajer dan instrukturPusat Kebugaran
Pesona Merapi, Yogyakarta, dalam Apriyanto Adhi Subroto, Fitness Center, Tugas Akhir
Universitas Gajah Mada, 00/141688/ET/01659.
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3.2.2.4. Tenis

a. Olahraga ini dapat dilakukan perorang maupun pasangan yang

terdiri dari 2 orang.

b. Lapangan yang digunakan.
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3.2.2.5. Bulutangkis

a. Olahraga ini dapat dilakukan perorang maupun ganda.

b. Lapangan yang digunakan
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3.2.2.6. Sepatu roda

a. Olahraga ini dapat dilakukan perorangan dari tingkatan usia anak-

anak hingga orang dewasa.

b. Dilakukan dalam satu arena khusus sepatu roda.

c. Dimensi arena yang digunakan

5 Arena skn i A Aron,i sepatu rod,
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3.2.2.7. Joging track

a. merupakan olahraga yang bersifat santai dan bebas tidak menuntut

prestasi.

b. Dilakukan dengan track dengan bahan konblok

c. Ukuran track standar: 2 x 200 m

3.2.2.8. Billyard

a. Permainan dapat dilakukan minimal 2 orang.

b. Sistem permainan dengan memasukkan bola dengan

menggunakan stik (tongkat sodok) ke dalam lubang yang terdapat

pada meja.

c. Menggunakan meja dengan dilapisi bahan sintetis sebagai media

permainan.

d. Peralatan yang digunakan berupa :

- Meja billyard standart 255 x 140 cm

- Scorer board

- Rak stick

- Stick (panjang 130-150 cm)

3.2.3. Pengelompokan Ruang

Ruang-ruang dikelompokkan menurut jenis kegiatannya :

Jenis kegiatan Kegiatan Kebutuhan ruang

Kegiatan Olahraga Indoor Fitness Fitness Center

Senam Ruang Fitness

Ruang Senam

Ruang Peralatan

Ruang Ganti

Ruang Musik

Ruang Penitipan

Lavatory

Biliard Biliard

Ruang Biliard

Bulutangkis Bulutangkis

Lap. Bulutangkis

Lapangan

Lavatori

Tenis meja Tenis meja

Ruang tenis meja
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Kegiatan Olahraga Outdoor Renang Renang

Kolam renang utama

Kolam renang anak

R.Mandi/shower

R.Penitipan

Lavatory

Tennis Tennis

Lapangan

R.Menonton

R.Ganti

Lavatori

Joging Joging Track

Sepatu Roda Sepatu Roda

Lapangan

R, Menonton

Memancing Memancing

Jenis kegiatan Kegiatan Kebutuhan ruang

Kegiatan Pendukung Sauna Sauna

R. sauna

R. Ganti

R. Berangin

R. Pendingin

km/wc

R. pijat

Salon R. Salon

Rekreasi Sosial

Makan Bersama Restauran

R. Makan

Pertemuan R. Pertemuan

dapur

Gudang+R.pendingin

Toilet

Kasir

Waterfront Water Park

Plasa

Jenis kegiatan Kegiatan Kebutuhan ruang

Kegiatan Pengelola Kegiatan Manajeria Managerial

R.Rapat

R.Tamu

R.Kerja Manajer

R.Kerja asisten manajer

km/wc

Kegiatan Administrasi Administrasi

R.Kerja administrasi

37



R.Kerja Humas

R.Penyimpanan alat kerja

R.karyawan

km/wc

Kegiatan Retail R. Retail

Kegiatan Penerima & Informasi R.Penerima & Informasi

Jenis kegiatan Kegiatan Kebutuhan ruang

Kegiatan Penunjang Kegiatan Service

Kegiatan Jaga

Kegiatan Mekanikal Elektrikal

R.Genset

R.Peralatan & MEE

R.Pompa

R.Pos keamanan

Lavatory

Gudang

Area Parkir

3.2. Kebutuhan Ruang

3.2.1 Organisasi Ruang

a. Makro

Entrance Parkir

Bangunan
Utama

Hijau

Fasilitas

Outdoor

Fasilitas

Indoor
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b. Mikro

Main

Entrance

Keamanan

Restoran

Telepon
Umum

Lobby
Utama

Informasi

P3K /

Konsultasi

Fasilitas Olahraga Indoor

Fasilitas Olahraga Outdoor

3.2.2. Besaran Ruang

Manager

Asisten Manager -j Rapat & R.Tamu

Administrasi

Bidang Usaha

Penyimpanan
alat kerja

Retail

Humas

Pantry

Toilet

Lobby
:-_„ Secondary

enunjang -; Entrance :
Retail

Toilet

Fitness

Sauna

Ruang
Karyawan

Musholla

Mekanikal

Genset

Pompa

Toilet

JENIS RUANG KAPASITAS STANDAR

JUMLAH

RUANG

BESARAN

RUANG m2

SIRKULASI

20% JUMLAH TOTAL

FASILITAS

OLAHRAGA

indoor

Fitness Center

R. Fitness 27 ( 1x4 )m2 1 (2x2 ) m2 0,8 108,8

R.Senam 27 ( 1x4 ) m2 1 ( 2x2 ) m2 0,8 108,8

R. Peralatan 27 (1x4)m2 1 ( 2x2 ) m2 0,8 108,8 J

R.Ganti 27

(1 x1,75)
m2 1 ( 1,5x 1,5)m2 0,45 72,9

R. Penitipan 30

(1,2x0,6)
m2 1 (7,2x1,2)m2 1,728 10,44

Lavatori 12

421,74
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Billiard

R. Permainan 4

(3,7x7,8)
m2 (3,7x7,8)m2 49,9278

49,9278

Bulutangkis

Lapangan 2

( 16x18,5)
m2 1

(16x18,5)
m2 296

Lavatori 12

308

Tenis Meja

T. Bermain 2

(5,18x5,64
)m2 1

(5,18x5,64)
m2 58,4304

58,4304

JUMLAH 838,0982

JENIS RUANG KAPASITAS STANDAR

JUMLAH

RUANG

BESARAN

RUANG m2

SIRKULASI

20% JUMLAH TOTAL

outdoor

Renang
Kolam renang

utama 50 (3,7x1)m2 1 (3,7x1)m2 185

Kolam renang
anak 20 (3,7x1)m2 1 (3,7x1)m2 74

R.Mandi/shower 1,5 10 15

R. Penitipan 1 9

Lavatory 1 24

307

Tennis

Lapangan 2

( 10,97 x
23,7 ) m2 1

( 10,97x23,7)
m2 519,978

R.Menonton 8 0,4 m2 1 3,2

R.Ganti 4 1,75 m2 1 7

Lavatori 12

542,178

Joging Track 1

(2 x 200)
m2 ( 2 x 200 ) m2 400

400

Sepatu Roda

Lapangan 1 ( 8 x 50 ) m2 ( 8 x 50) m2 400

R, Menonton 14 0,4 m2 1 0,4 m2 5,6

405,6

JUMLAH 1654,778

JUMLAH fas

olahraga 2492,876

JENIS RUANG KAPASITAS STANDAR

JUMLAH

RUANG

BESARAN

RUANG m2

SIRKULASI

20% JUMLAH TOTAL

Lobby (r.
resepsionis+r.duduk) 2 (10x10) m2 20 120

Kantin 4 (1x1,6 )m2 16 (1x1,6 )m2 5,12 30,72

Dapur kantin - - 1 (5x6) m2 6 36

Serambi _ - 1 (4x5.4 ) m2 4,32 25,9

R.Duduk _ 8 (4x5 ) m2 3,2 192

Toilet tipe 02 1

(2x1.45)
m2 15 (2x1.5 )m2 9 54
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Toilet tipe 03 1

(0,9x1,75)
m2 8 ( 1x2) m2 3,2 19,2

Tempat wudlu 1

(
0,625x0,875

)m2 8 ( 0,7x1 ) m2 1,12 6,72

Musholla 50

( 0,875x0,75
)m2 50 ( 0,9x0,8 ) m2 7,2 43,2

R.MEE 3 (2x1) m2 1 ( 2x3 ) m2 1,2 7,2

R.Jaga 8

Gudang 10

R. Kesehatan ( 3 x 3 ) m2 9

561,94

JENIS RUANG KAPASITAS STANDAR

JUMLAH

RUANG

BESARAN

RUANG m2

SIRKULASI

20% JUMLAH TOTAL

PENGELOLA

Managerial

R. Rapat 16 ( 5,2x4 ) m2 2 ( 6x4 ) m2 9,6 57,6

R.Tamu - . 3 ( 3x3 ) m2 5,4 32,4

R.Kerja Manajer 3

( 4,2x2,7 )
m2 1 (4x3 ) m2 2,4 14,4

R.Kerja asisten
manajer 3

(4,2x2,7 )
m2 1 (4x3 ) m2 2,4 14,4

km/wc 8

Administrasi

R.Kerja
administrasi 3

( 5,625x5,5 )
m2 1 (6x5,5 ) m2 6,6 39,6

R.Kerja Humas 3

( 4,2x2,7 )
m2 1 (4x3 ) m2 2,4 14,4

R.Penyimpanan
alat kerja 1 ( 5x6 ) m2 6 36

R. karyawan 3

( 2,75x3 )
m2 3 ( 3x3 ) m2 5,4 32,4

km/wc 8

JUMLAH 257,2

SARANA

PENDUKUNG

Restoran 4

( 2,2x2,42 )
m2 10 ( 2,2x2,42 ) m2 10,65 63,89

4 (1x1.6 )m2 16 ( 1x1,6 )m2 5,12 30,72

14

( 5,7x3,4 )
m2 7 ( 5,7x3,4 ) m2 27,13 162,79

Dapur restoran _ 30 m2 1 ( 5x6 ) m2 6 36

Gudang +
rpendingin _ 1 ( 6x8 ) m2 9,6 57,6

JUMLAH 351

1170,14

JENIS RUANG KAPASITAS STANDAR

JUMLAH

RUANG

BESARAN

RUANG m2

SIRKULASI

20% JUMLAH TOTAL

Parkir

a. Parkir Karyawan

Motor 50 - 1

1

1

(0,6x2,1 )m2 12,6 75,6

Mobil 10 ( 5x2.5 ) m2 ( 5x2,5 ) m2 25 150

b. Parkir Pengunjung 50 ( 5x2.5 ) m2 ( 5x2,5 ) m2 125 750

Drop Off - 2 (10x8)m2 32 192

1167,6
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3.3. Analisa Permasalahan

3.3.1. Hubungan Ruang dan Air

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada sport club,

yaitu bagaimana agar rancangan bangunan sport club ini mampu

menghadirkan air sebagai elemen utama perancangan bangunan dengan

optimal, maka hal-hal yang perlu diketahui:

1. Ruang yang berinteraksi

Ruang yang perlu berinteraksi dengan air merupakan ruang yang :

a. Memerlukan ketenangan, agar kegiatan yang dilakukan didalam

ruang tersebut optimal.

b. Memerlukan kesegaran, sehingga proses recovery sehabis

berolahraga dapat optimal.

c. Memerlukan atraksi, sehingga aktifitas rekreatif pada area tersebut

menjadi menarik (atraktif), dapat mengundang pengunjung.

2. Tujuan Interaksi

Berdasarkan kriteria ruang diatas maka ditetapkan tujuan interaksi

adalah :

a. Pendukung ketenangan

b. Pencipta kesegaran

c. Atraksi/elemen penarik (interesting point)

3. Metoda Interaksi

Dilihat dari tingkat kedekatan antara kegiatan dan air, ada dua macam

interaksi yang dapat terjadi, yaitu :

a. Langsung

Yang dimaksud dengan interaksi langsung yaitu pada ruang

tersebut pengguna ruang dapat bersentuhan langsung dengan air,

dan/atau masuk kedalam air.

I;
«
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b. Tidak langsung

Yaitu antara pengguna ruang dan air terdapat pembatas yang

menghalangi terjadinya persentuhan.

%*

¥•

Ir 'i£

Dilihat dari cara perletakan air pada ruangan ada beberapa macam

cara :

a. Air masuk dalam ruangan,

1
L

b. Air berada pada perbatasan ruang.

t •

ruang 2 ruang 1 r'

c. Air diluar ruang

ruang

Dilihat dari cara perletakan air terhadap ruangan ada beberapa macam

cara :

a. Beberapa ruangan berinteraksi dengan air.

ruang

"-♦-7
r-g

ruang
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b. Setiap ruang memiliki interaksi sendiri.

c. Gabungan keduanya.

I'jring
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Dilihat dari cara air dapat mempengaruhi pengguna ruangan terdapat

beberapa cara :

a. Dengan air itu sendiri, zat air sendiri dapat berpengaruh

dikarenakan air mempunyai suhu yang berada di bawah suhu

ruang, air sendiri dapat berevaporasi (menguap) sehingga dapat

mempengaruhi suhu ruangan.

b. Melalui suara, suara yang ditimbulkan adalah gemericik air, tetesan

air dan Iain-Iain.

c. Melalui visual, air yang dialirkan dengan cara-cara tertentu dapat

menjadi elemen yang dapat memberi pengaruh terhadap ruang.

3.3.2. Analisa Air

Tingkat kesetaraan air yang akan digunakan berdasarkan efek visual,

suara, dan pengaruh ke lingkungan sekitar:

1. Dari jenis air diam (statis), mempunyai empat pilihan seperti tersebut

dibawah ini:
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STILL

(contained)

undisturbed

disturbed

pemantui

pembingkc

textur

activator

Ciri-ciri air jenis ini:

- Air berada dalam wadah dan tidak mengalir.

- Sebagai elemen utama dapat digunakan pada tempat yang tenang

- Pada passive-area untuk menambah tingkat kesunyian.

- Pada aktive-area untuk memberikan kesan formal.

Dari moving water (air dinamis) dibagi menjadi dua bagian

berdasarkan pengaruh yang menyebabkan air dapat mengalir, yaitu

a. Pengaruh Gravitasi

MOVING

(uncontained)
Gravity
(falling)

freefalling

flowing

cascading

full sheet

interupted sheet

grafity spout

broken sheet

smooth waterfall

aerated waterfall

quiet stream

turbulent stream

cascading waterfall

stepped forms

stepped planes

stepped pools

Ciri-ciri :

- Air mengalir, efek visual bagus, suara bervariasi dari rendah

sampai keras, percikan ada dan bervariasi.

Aplikasi :

- Free-Falling dan step cascades dapat diaplikasikan pada aktivitas

tingkat tinggi, visual dan suara pada daerah tertentu.

-Untuk ketinggian kurang dari 1m, free-falling full sheet, interupted

sheet atau spout dapat digunakan.

- untuk yang lebih tinggi dari itu interupted sheet, spouts, waterwall,

atau cascade memberikan display setara atau lebih dari sekedar

pemandangan yang indah, jika dibandingkan dengan

45



pertimbangan hemat energi, minimnya percikan, kestabilan

terhadap angin, kualitas suara yang dihasilkan lebih menarik

untuk ditampilkan atau jika dibandingkan dengan space pada

ruang interior.

Untuk yang lebih tinggi lagi, free-falls dapat dilihat melalui ke dua

sisi atau jika memerlukan suara dengan volume tinggi.

Smooth waterwalls dan broken sheets mempunyai keterbatasan

ruang pada penempatannya. Broken sheet biasanya digunakan

sebagai elemen sekunder.

•Smooth waterwall mempunyai keterbatasan fungsi visual, kecuali

untuk ditempatkan besar-besaran.

Cascades dan stream yang lebih datar biasa digunakan sebagai

elemen yang memberikan rasa keterkaitan (sense of continuity)

pada bangunan arsitektur, atau sebagai elemen pengarah pada

lanscape.

b. Pengaruh Tekanan Buatan

clear colum

aerated mass

MOVING -- applied spouting
(uncontained) pressure : spray

!--• sheet

Ciri-ciri :

- Visibility bagus, suara rendah, percikan tergantung pada

tingginya, kestabilan terhadap hembusan angin cukup, hemat

energi bagus.

Aplikasi

- Spouting memberikan efek vertikalitas dan suara pada kolam

datar dan sebagai muara atau tempat permulaan untuk free-

falling, flowing atau cascade display.

- Jika dikelompokkan jets dapat diatur untuk menyediakan

kedinamisan, dan elemen sclupture yang dikomposisikan.
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3.3.3. Tahapan Olahraga

Dalam melakukan olahraga rekreatif yang terdapat pada sport club sendiri

mempunyai tiga tingkat kegiatan, yaitu :

1. Pemanasan (Warming Up)

Pemanasan dilakukan agar otot-otot yang akan dilatih melalui olahraga

tidak kejang. Tahap ini orang yang berolahraga melakukan gerakan-

gerakan pemanasan, atau melakukan olahraga dengan kekuatan

ringan. Selain itu pemanasan juga bertujuan untuk memompa

semangat.

2. Latihan Utama

Pada tahap ini orang yang berolahraga melakukan gerakan-gerakan

maksimal sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya. Tujuan

latihan inti ini untuk membakar kalori.

3. Pendinginan

Pada tahap ini orang yang berolahraga melakukan gerakan-gerakan

yang ditujukan untuk melemaskan kembali otot-otot yang digunakan

berolahraga. Tahap pendinginan merupakan taha relaksasi.

Dalam tempat olahraga kasus yang terjadi adalah ruang untuk

pemanasan, latihan inti, dan pendinginan mempunyai lokasi yang sama, maka

untuk menyelesaikannya

Air diletakkan

pada ruang
yang

membutuhkan

sesuai tingkat
aktifitasnya

V
ruang otahraga

pada ruang olahraga
(pemanasan, latihan inti,

pendinginan) lebih dilihat
dari tingkat akfvfitasnya
yaitu aktivitas aktiv,

sehingga yang diperlukan
untuk mendukung ruang
ini adalah air dengan jenis

aktiv (mengalir) dengan
tingkat keaktifan sedang

sampai tinggi.

iatuhA^Ferfa

ruang olahraga

r u a n

menonton/istirahat|
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3.4. Lokasi dan site

3.4.1. Pemilihan Lokasi

Menurut Lewis Keeble ada beberapa prinsip utama untuk menentukan

suatu lokasi perencanaan fasilitas olahraga31, yaitu :

A. Berada pada lokasi yang mudah dicapai (accessible).

B. Suatu lokasi yang berada di dalam teritori kota, hal ini disebabkan kegiatan

olahraga merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia.

C. Memanfaatkan topografi lahan yang kurang diminati oleh kegiatan kota

lainnya.

D. Kehadiran fasilitas olahraga tersebut menambah keindahan dan dayatarik

kota.

E. Fasilitas olahraga tersebut bukan kegiatan yang menggangu kegiatan lain,

melainkan bersifat komplementer.

F. Mengupayakan agar fasilitas di dalam kota tersebut dapat menunjang

ekonomi kota.

G. Memperhatikan dampak negatif dari banyak jumlah penonton terhadap

kemacetan lalulintas dan kemungkinan perusakan oleh penonton terhadap

lingkungan sekitarnya.

3.4.2. Pemilihan Site

3.4.2.1. Kriteria Pemilian Site

Dalam pemilihan site, sport club ini harus mamanuhi criteria dasar:

1. Rencana Induk

a. Peruntukan tanah untuk banguna fasilitas olah raga.

b. Rencana jaringan jalan.

c. Mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.

2. Kondisi dan Potensi Site

a. Bentuk site yang memungkinkan pemanfaatan tapak scara

maksimal dalam perolehan view yang diinginkan.

b. Struktur dan kondisi tanah yang memungkinkan untuk struktur yang

ekonomis.

31 Anonim, Sport Club Di Tangerang, Tugas Akhir Trisakti, Hal.7

______ -_



3. Aksesibilitas

a. Jaringan jalan dan tranportasi.

b. Letak site dekat dengan jalan utama dan dilalui kendaraan umum.

4. Kondisi dan Potensi Lingkungan

Adanya sarana yang mendudkung site seperti keberadaan sarana olah

raga, atau tempat rekreasi.

3.4.2.2. Site

A. Lokasi

a. Site terletak di kelurahan Muja Muju di Jl. Balirejo

b. Luas Tapak Perencanaan ± 14.620 m2

c. Kdb

d. Batas Ketinggian Maksimum 4 lantai

e. peruntukan Tapak adalah untuk Sarana Pendukung Kota

f. Potensi Tapak

- Sungai dapat digunakan sebagai unsur natural lansekap dalam

tapak perencanaan.

- Strategis karena dekat dengan Balai Kota Yogyakarta

g. Batas tapak

- Utara : Tanah kosong

- Barat : Sawah dan rumah penduduk

- Selatan : Jl. Balirejo

- Timur : Jalan setapak dan saluran irigasi.

' H4Eiljr I'll

+ r*n

Kota Yogyakarta
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B. Analisa Site

Kontur

s

I
tandal g !

*<#*!

Keadaan Topografi di tepi sungai
mempunyai kontur yang berfariasi,
yaitu :
a. Kontur rapat

Daerah ini cocok untuk tapak
bangunan yang membutuhkan
keleluasaan dalam menikmati

panorama alam dan sedikit
beraktifitas.

b. Kontur sedang
Merupakan peralihan antara
kontur rapat dan kontur landai.
Daerah ini cocok untuk meletakkan

bangunan fasilitas bersama
dengan pencapaian mudah.

c. Kontur lebar

Daerah ini cocok untuk direncanakan

sebagai wadah kegiatan rekreasi aktf,
yang memerlukan banyak aktifitas gerak
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Site dengan sungai didalamnya

jembatan

JI.Batirejo

sanitasi

Kebisingan

• View dalam site diarahkan ke sungai
untuk mengoptimalkan keberadaan
sungai

• Menjadikan sungai sebagai zona
atraksi rekreasi

• Menambahkan jembatan kecil diatasnya
untuk menikmati sungai dari atas

jembatan

bangunan

Dengan site yang berkontursisterr
sanitasi akan mengarah ke bawah
(sungai)

Kebisingan utama dari kendaraan
yang yang lalu lalang dijalan didepan
sitediatasi dengan menempatkan
vegetasi sebagai filter.dibantu
dengan air yang berfungsi sebagai
sound buffer, gemuruh air akan
menyamarkan suara yang tak
dikehendaki
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Orientasi matahari _ —

. - " /

Massa

P

I

i;

Fas OR. |
Outdoor |

Dalam pemanfaatan cahaya alami
diusahakan dihindari penyinaran
matahari secara langsung.

Usaha usaha untuk memperkecil
akibat sinar matahari terhadap
kenyamanan adalah

• Orientasi bangunan sebaiknya ke utara-
selatan untuk mengurangi jatuhnya radiasi
panas dari sinar matahari pada posisi yang
panjang

• Perencanaan fasilitas olahraga outdoor, agar
menghindari sinar matahari langsung yang
dapat menyilaukan mata pemain, maka
sebaiknya berorientasi ke utara- selatan

• Menggunakan tirai, sun screen, atau overstek

• Menggunakan jenis kaca yang dapat meeduks
sikau dan panas matahari.

• Pengolahan dinding luar, seperti membuat
sudut pada dindingluar, sehingga bagian
orientasi jendela berubah terhadap
mengurangi sinarmatahari secara tegak lurus
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