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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam 

kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. 

Olahraga dapat meningkatkan kesehatan mencegah timbulnya penyakit. 

Kesehatan fisik yang baik juga akan dapat lebih membawa dampak positif 

dimana masyarakat akan lebih produktif untuk meningkatkan prestasi dalam 

bidang olahraga sejak dini. Selain untuk meningkatkan prestasi, kegiatan ini 

dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur dan menyengkan. 

Olahraga di Indonesia kini sangat populer dari partisipasinya pada ajang 

nasional maupun internasional. Pemerintah sendiri juga ingin menjadikan 

olahraga sebagai pendukung terwujudnya masyarakat di Indonesia dengan 

menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas masyarakat di 

Indonesia, sehingga memiliki tingkat kesehatan yang baik dan kebugaran yang 

cukup. Di Kalimantan Selatan tepatnya di kota Banjarmasin yang berkembang 

pesat memiliki masyarakat yang mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap 

perkembangan dunia olahraga, yang mana kota Banjarmasin yang selama ini 

dikenal sebagai penyumbang atlet paling banyak bagi kontingan Kalimantan 

Selatan.  

Dengan banyaknya atlet berprestasi di Banjarmasin ini, pemerintah Kota 

Banjarmasin berupaya ingin melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang 

lebih memadai dengan sesuai standar nasional, seperti sport center untuk tempat 

pertandingan dan latihan. Dan juga dapat melakukan kegiatan – kegiatan para 

atlet di bidang olahraga seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, mutu, 

kualitas, serta meningkatkan kebugaran fisik.  

Berdasarkan data Atlet di Kota Banjarmasin yang di dapat berdasarkan 

event PON yaitu pada PON 2016 sebanyak 93 atlet dan sedangkan PON 2020 

sebanyak 153 atlet. Maka bisa dibuktikan bahwa atlet di Kota Banjarmasin 

mengalami peningkatan. 

DPRD Kota Banjarmasin mengusulkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) 

membangun sport center. Dengan harapan prestasi olahraga di Kota Seribu 

Sungai terus meningkat. Apalagi, Kota Banjarmasin menurutnya punya 

segudang atlet berprestasi. Bahkan jadi andalan Kalsel untuk berlaga di ajang 

nasional dan internasional. Dia menekankan, langkah tersebut harus jadi 

perhatian serius, agar kedepannya dapat direalisasikan. Sehingga, memberikan 
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dampak positif bagi olahraga di daerah. Dan sudah ada dalam pembangunan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Banjarmasin.  

Awalnya Kalimantan Selatan ingin menjadi tuan rumah PON XX 2024, 

tetapi karna kalah voting dengan beberapa daerah lain pada acara Musyawarah 

Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) yang digelar di Jakarta, maka 

pemerintah tetap merencanakan pembangunan sport center dengan skala 

regional yang bisa digunakan atlet daerah maupun masyarakat. 

Dalam menghadapi hal tersebut, pemerintah ingin meratakan pembangunan 

sport center untukmasyarakat Kota Banjarmasin, dimana nantinya dapat 

melakukan aktifitas – aktifitas di bidang olahraga seperti berlatih dan bertanding 

untuk meningkatkan prestasi, mutu dan kualitas, serta meningkatkan kebugaran 

fisik sekaligus berkreasi. Oleh karena itu, muncul suatu pemikiran untuk 

menyediakan sebuah fasilitas yang mampu mewadahi aktivitas – aktivitas dalam 

bidang olahraga dalam satu lokasi terpadu dalam bentuk sport center. 

Perancangan sport center ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat maupun atlet di Kota Banjarmasin dengan fasilitas – fasilitas 

olahraga yang berstandar dan terpadu dengan dilengkapi fasilitas penunjang 

lainnya, selain itu juga dapat meningkatkan kebugaran fisik sekaligus rekreasi.  

 

1.2 Masalah Perancangan 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut : 

 Arsitektural 

1. Mempermudah penggunaan dalam olahraga latihan maupun 

bertanding di Sport Center dari segi aksesbilitas. 

2. Pengolahan tata ruang sport center untuk mendukung kegiatan 

olahraga maupun non olahraga antara pengguna dan penonton. 

 Non – Arsitektural 

1. Banjarmasin merupakan wilayah pasang surut yang mengakibatkan 

bangunan terkena air dari pasang 

2. Daerah dengan tanah rawa sehingga menjadi tantangan untuk 

merancang sebuah bangunan yang bisa tetap kokoh berdiri. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang terkait sebagai berikut : 

1. Bagaimana fasilitas sarana olahraga dapat mewadahi aktivitas – aktivitas 

olahraga di sport center dengan memenuhi standar dan peraturan nasional  
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2. Bagaimana merancang dan menentukan pola tata ruang, fungsi, serta 

tampilan desain pada sport center. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Perancangan 

Adapun tujuan dalam perancangan sport center ini mencakup beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Menjadikan sport center sebagai tempat aktivitas olahraga yang memenuhi 

standar 

2. Menambah fasilitas olahraga serta hiburan bagi masyarakat yang berada di 

Kota Banjarmasin. 

3. Meningkatkan prestasi para atlet olahraga di Banjarmasin 

4. Meningkatkan bibit – bibit olahraga berprestasi sejak dini 

 

1.4 Batasan Proyek 

 Perancangan yang akan di lakukan ialah bangunan Sport Center yang bisa 

mencakup beberapa kegiatan olahraga yang bisa dilakukan di dalam 

ruangan maupun di luar ruangan dan sekaligus juga berfungsi untuk 

komersial sebagai hiburan dan rekreasi. 

 Lahan dapat dipastikan sesuai dengan RTRW Kota Banjarmasin sebagai 

fasilitas olahraga. Luas lahan yang akan dirancang sekitar 15 Hektar. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan Perancangan Arsitektur 7 di harapkan mampu 

memberikan bagian umum hingga ke bagian khusus. Sistematika penulisan yang 

di lakukan dalam pembahasan laporan ini, meliputi ; 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan tahapan pendahuluan pada laporan yang berisikan latar 

belakang dalam mengusulkan proyek agar pembaca mampu mendapatkan 

gambaran pada proyek yang diusulkan tersebut. Dan juga pada tahap ini 

berisikan mengenai permasalahan, tujuan dan sasaran, batasan, sistematika 

penulisan, dan kerangka fikir perancangan sebagai pengantar ke bab – bab 

selanjutnya. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

 Pada bagian bab ini membahas tentang mengenai pengertian judul yaitu 

“Perancangan Sport Center di Banjarmasin”, serta berisikan tentang 

tinjauanfungsi pada judul beserta standar dan aspek legal yang terakait dengan 
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judul, tinjauan umum lokasi dan kriteria pemilihan lokasi, dan studi banding 

obyek sejenis yang di dapat melalui studi pustaka. 

 

BAB III METODE PEMBAHASAN 

Bagian bab ini berisikan tentang alur pemikiran yaitu skema global alur 

pemikiran dari awal sampai akhir proses perencanaan dan perancangan yang 

akan di lakukan, serta  penjelasan alur pemikiran yaitu tentang menjelaskan 

secara rinci pada skema global dari alur pemikiran. 

 

BAB IV ANALISA PERANCANGAN SPORT CENTER DI BANJARMASIN 

 Merupakan bab tentang penetapan karakter obyek, karakter pelaku, dan 

karakter lokasi. Dan juga berisikan tentang analisa eksternal dan internal dalam 

perencanaan dan perancangan Sport Center di Banjarmasin. 

 

BAB V KONSEPSUALISASI DAN TRANSFORMASI 

 Bab ini berisikan tentang konsep – konsep untuk diterapkan pada 

Perancangan Sport Center di Banjarmasin yaitu dimulai dari konsep dasar, 

konsep penataan tapak, dan konsep bangunan. Dan juga berisikan transformasi 

konsep, tema perancangan, ide bentuk, serta sketsa terapan bentuk dalam tapak. 

 

BAB VI DRAFT  HASIL RANCANGAN 

 Bab ini berisikan draft hasil rancangan yang berupa site plan, layout plan, 

tampak, detail – detail arsitektural, perspektif suasana siang dan malam hari. 
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1.6 Kerangka Fikir Perancangan 

Kerangka fikir perancangan merupakan tahapan pemikiran yang akan dilakukan 

dalam merumuskan perencanaan. Adapun kerangka atau tahapan perancangan 

Sport Center di Banjarmasin, yaitu : 

Tabel 1. 1Kerangka fikir perancangan 

3SI 5W1H 

Fungsi What :Sport Center Why : Meningkatnya minat 

olahraga di Kota Banjarmasin 

Lokasi 
Where : Kota Banjarmasin Who : Sasarannya adalah 

masyarakat yang gemar olahraga 

Aksi 

How: Perancangan When : Melakukan perancangan 

arsitektural bertujuan untuk 

menambah fasilitas olahraga di 

Kota Banjarmasin 

 

 

Struktur Judul 

Perancangan Sport Center di Banjarmasin 

Latar Belakang 

Awalnya Kalimantan Selatan ingin menjadi tuan rumah PON 

XX 2024, tetapi karna kalah voting dengan beberapa daerah lain 

pada acara Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa 

(Musornaslub) yang digelar di Jakarta, maka pemerintah tetap 

merencanakan pembangunan sport center dengan skala regional 

yang bisa digunakan atlet daerah maupun masyarakat. 

Dalam menghadapi hal tersebut, pemerintah ingin meratakan 

pembangunan sport center untukmasyarakat Kota Banjarmasin, 

dimana nantinya dapat melakukan aktifitas – aktifitas di bidang 

olahraga seperti berlatih dan bertanding untuk meningkatkan 

prestasi, mutu dan kualitas, serta meningkatkan kebugaran fisik 

sekaligus berkreasi. Oleh karena itu, muncul suatu pemikiran 

untuk menyediakan sebuah fasilitas yang mampu mewadahi 

aktivitas – aktivitas dalam bidang olahraga dalam satu lokasi 

terpadu dalam bentuk sport center. 

Tinjauan Pustaka 

Kebutuhan dan klasifikasi fasilitas olahraga dimuat pada  

 

 

  Analisa : 

Analisa Eksternal 

Analisa Internal 

Metodologi 
Desain : 

Gambar – gambar 

arsitektural 
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