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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

 

2.1 Pengertian Judul 

Adapun judul yang saya ajukan dalam kesempatan ini adalah : 

PERANCANGAN SPORT CENTER DI BANJARMASIN 

 Untuk dapat mengetahui pengertian judul diatas, maka diuraikan lebih 

dahulu pengertian atau definisi dari masing – masing komponen kata yang 

digunakan dalam menyusun judul tersebut : 

1. Perancangan 

Proses, cara, perbuatan merancang atau mengatur segala sesuatu. 

2. Sport Center 

Suatu tempat olahraga yang dihadirkan di tengah masyarakat yang terdiri 

atas setiap kegiatan dan usaha yang dapat membantu perkembangan atau 

pun membina potensi – potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai 

perorangan, atau pun anggota masyarakat, dapat berupa permainan, 

pertandingan, dan pelatihan. 

3. Banjarmasin 

Salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di bagian 

selatan Pulau Kalimantan pada posisi 114º19’13” BT - 116º33’28” BT 

dan 1º21’49” LS yang dipisahkan oleh sungai – sungai. Kota Banjarmasin 

yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km² 

yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 

25 buah pulau kecil (delta). 

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan Perancangan Sport Center di Banjarmasin adalah proses merancang 

suatu tempat olahraga yang berlokasi di Banjarmasin sebagai tempat yang 

dihadirkan di tengah masyarakat yang terdiri atas setiap kegiatan dan usaha yang 

dapat membantu perkembangan atau pun membina potensi – potensi jasmaniah 

dan rohaniah seseorang sebagai perorangan, atau pun anggota masyarakat, entah 

itu dapat berupa permainan, pertandingan, dan pelatihan. 

 

 Fungsi : Sport Center 
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Suatu tempat olahraga yang dihadirkan di tengah masyarakat yang 

terdiri atas setiap kegiatan dan usaha yang dapat membantu 

perkembangan atau pun membina potensi – potensi jasmaniah dan 

rohaniah seseorang sebagai perorangan, atau pun anggota 

masyarakat, dapat berupa permainan, pertandingan, dan pelatihan. 

 Aksi : Perancangan 

Proses, cara, perbuatan merancang atau mengatur segala sesuatu. 

 Lokasi :Di Kota Banjarmasin 

Kota Banjarmasin adalah ibukota dari Provinsi Kalimantan Selatan 

yang terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dan berbatasan 

langsung dengan Laut Jawa. Dengan luas 98,46 Km2, kota ini 

dibagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Kecamatan 

Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Timur, 

Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan 

 

2.1.1 Lingkup Pelayanan dan Kapasitas 

Jenis kegiatan yang biasa dilakukan pada Sport Center, antara lain:  

a) Kegiatan Olahraga  

 Pelombaan atau pertandingan  

 Pelatihan rutin  

 Olahraga rekreasi  

b) Kegiatan Non-Olahraga  

 Menonton pertandingan  

 Makan atau Minum  

 Jual-Beli  

 Dan lain-lain 

 

Tabel 2. 1Standar kapasitas berdasarkan PERMENPORA 

 

 

 

 

 

Untuk kapasitas penonton lapangan untuk pertandingan yaitu : 

 Lapangan futsal : 400 Orang 

 Lapangan Basket : 400 Orang 
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 Lapangan Tennis : 400 Orang 

Sedangkan untuk kapasitas lapangan untuk pemain yaitu : 

 Lapangan basket : 10 orang x 2 lapangan basket = 20 Orang 

 Lapangan Futsal : 10 Orang x 2 Lapangan futsal = 20 Orang 

 Lapangan Tenis : 4 Orang x 2 Lapangan Tenis = 8 orang 

 

2.1.2 Kualitas Pelayanan 

Menurut buku Standar Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Gedung 

Olahraga yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum, gelanggang 

olahraga dibagi menjadi 3 tipe, yaitu: 

1) Gelanggang Olahraga Tipe A  

Merupakan gelanggang olahraga yang dalam penggunaan melayani 

wilayah Provinsi/Daerah Tingkat 1  

2) Gelanggang Olahraga Tipe B  

Merupakan gelanggang olahraga yang dalam penggunaan melayani 

wilayah Kabupaten/Kotamadya  

3) Gelanggang Olahraga Tipe C  

Merupakan gelanggang olahraga yang dalam penggunaan hanya 

melayani wilayah Kecamatan. 

 

Jadi skala pelayanan pada Sport Center ialah melayani wilayah 

Kabupaten/Kotamadya Banjarmasin. 

 

2.2 Tinjauan Fungsi 

2.2.1 Klasifikasi dan Karakteristik Judul 

Fungsi : Sport Center 

Suatu tempat olahraga yang dihadirkan di tengah masyarakat yang terdiri atas 

setiap kegiatan dan usaha yang dapat membantu perkembangan atau pun 

membina potensi – potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai 

perorangan, atau pun anggota masyarakat, dapat berupa permainan, 

pertandingan, dan pelatihan. 

 

2.2.2 Pengembangan Judul (Literatur dan Teori Penunjang Fungsi) 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1985), olahraga memiliki 

pengertian sebagai berikut:  

1. Gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh.  
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2. Permainan, hiburan, pertandingan yang memerlukan keterampilan 

fisik.  

Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatannya atau 

usaha yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi – 

potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau 

anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak 

dalam pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan 

berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila (Cholik Mutohir, 

1992). 

Menurut UU Republik Indonesia No.3 Tahun 2005, terdapat 

pengertiandari hal-hal yang bersangkutan dengan olahraga3, diantaranya 

adalah :  

a. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, 

membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.  

b. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga 

yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, 

pengembangan, dan pengawasan. 

c. Keolahragaan Nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai kelolahragaan, kebudayaan 

nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan 

olahraga.  

d. Sistem Keolahragaan Nasional adalah keseluruhan aspek 

keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, 

terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi 

pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, 

pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan 

keolahragaan nasional.  

e. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok yang terlibat 

secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi, 

pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.  

f. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha 

mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan social.  

g. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara 

teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai 

prestasi.  
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h. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan 

pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan managerial, dan/atau 

pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan 

pengembangan olahraga.  

i. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi 

dan sertifikat kompetisi dalam bidang olahraga. 

j. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja 

sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Dari uraian diatas, inti dari pengertian olahraga adalah aktivitas gerak 

manusia menurut teknik tertentu dalam kegiatan jasmani yang mengandung 

unsur prestasi dan rekreasi yang bertujuan menyehatkan jasmani dan rohani 

dengan didasarkan pada rasa sportifitas yang tinggi. Rutinitas yang sangat 

tinggi tersebut harus ditunjang dengan kondisi psikologis manusia yang baik 

melalui aktivitas olahraga dan rekreasi yang bertujuan mengurangi 

tegangan-tegangan pada pikiran (refreshing dan relaksasi). 

 

Berdasarkan Tujuan Olahraga  

Olahraga secara spesifik memiliki karakteristik yang berbeda. Berdasarkan 

tujuan, olahraga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:  

1. Olahraga Pendidikan  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Sistem Keolahragaan Nasional, olahraga pendidikan adalah 

pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian 

proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh 

pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran 

jasmani. Olahraga pendidikan adalah olahraga yang dikenalkan lewat 

dunia pendidikan. Widodo dan Eko (2009) menjelaskan bahwa 

pendidikan olahraga harus lebih dioptimalkan, salah satu lewat mata 

pelajaran pendidikan jasmani yang dapat mendidik dan 

mengembangkan bibit-bibit atlet baru.  

 

2. Olahraga Prestasi  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Sistem Keolahragaan Nasional, olahraga prestasi adalah 

olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara 

terncana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk 
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mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi 

keolahragaan. Pembinaan prestasi olahraga melalui kegiatan di 

sekolah dapat digunakan sebagai pembinaan olahraga prestasi. 

Tujuan dari pembinaan olahraga prestasi ini yaitu untuk menjaring 

siswa-siswa yang kompeten sejak dini, sehingga dapat dilakukan 

pembinaan lebih awal dan dapat dilakukan secara berjenjang. 

Penjaringan siswa sebagai bibit-bibit ini akan lebih efektif dan 

efisien karena dilakukan secara meluas dan merata pada setiap 

jenjang satuan pendidikan dan pada semua wilayah di Indonesia. 

Penjaringan bibit-bibit yang dilakukan melalui perlombaan secara 

nasional ini juga dapat menumbuhkan motivasi bagi siswa untuk 

berprestasi, sehingga memudahkan dalam pembinaan pada tingkat 

lebih lanjut.  

 

3. Olahraga Rekreasi  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Sistem Keolahragaan Nasional, olahraga rekreasi adalah 

olahraga yang dilakukan masyarakat dengan kegemaran dan 

kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi 

dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, 

dan kegembiraan.  

 

4. Olahraga Khusus  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Sistem Keolahragaan Nasional, olahraga penyandang cacat 

adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi 

kelainan fisik/mental seseorang. Kegiatan olahraga khusus bagi 

penyandang cacat yang dibina oleh Badan Pembina Olahraga Cacat 

(BPOC), telah berhasil meningkatkan sportivitas dan solidaritas di 

kalangan penyandang cacat dan meningkatkan prestasi atlet 

penyandang cacat sampai tingkat internasional. Jenis olahraga khusus 

lain yang berkembang di masyarakat adalah terkait dengan 

pemeliharaan atau pemulihan kesehatan seperti olahraga rehabilitasi 

penyakit jantung, olahraga pernafasan bagi penderita asma dan 

olahraga kelenturan bagi penderita rematik sendi.  
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Berdasarkan Kegiatan Fisik 

Olahraga dibagi menjadi beberapa golongan dan jenis. Berdasarkan kegiatan 

fisik yang dilakukan, olahraga dibagi menjadi beberapa golongan, antara 

lain:  

a) Golongan I (olahraga murni), yaitu : Atletik, Senam, Sepak Bola, 

Dayung, Karate, Hokey Bola, Voli, Tenis Lapangan, Taekwondo, 

Basket, Yudo, Tennis, Pencak Silat, Balap Sepeda, Sepak Takraw, 

Renang, Gulat, Badminton, Kempo, Anggar dan Polo Air. 

b) Golongan II (olahraga kurang murni), yaitu : Golf, perahu Layar, Ski 

Air, Panahan dan Loncat Indah  

c) Golongan III (olahraga untuk kesenangan), yaitu : Catur, Biliar, 

Mountain Bridge, Terbang Layang, dan Layang Gantung 

 

Berdasarkan Pelaku Olahraga  

Berdasarkan pelakunya olahraga digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:  

1. Olahraga Perorangan  

Olahraga yang dilakukan secara individu, yaitu satu lawan satu.  

2. Olahraga Berhadapan Tunggal atau Ganda  

Olahraga yang dilakukan secara berpasangan atau berdua.  

3. Olahraga Majemuk atau Beregu  

Olahraga yang dilakukan secara beregu.  

 

Berdasarkan Ruang Aktivitas Olahraga  

Berdasarkan ruang aktivitas, olahraga dibagi menjadi dua jenis, yaitu:  

a. Olahraga Indoor (olahraga di dalam ruangan)  

Olahraga yang fasilitas kegiatan olahraganya di dalam ruangan.  

b. Olahraga Outdoor (olahraga di luar lapangan)  

Olahraga yang fasilitas kegiatan olahraganya di luar ruangan.  

 

Manfaat Olahraga 

Manfaat olahraga bagi tubuh manusia dapat membantu melindungi 

dari penyakit seperti stroke, jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, 

obesitas, osteoporosis, nyeri punggung, dan dapat meningkatkan suasana 

hati dan mengurangi stress selain dari manfaat yang telah disebutkan di atas, 

olahraga juga bisa membentuk otot- otot yang ada di dalam tubuh manusia 

dan dapat menjaga stamina tubuh agar selalu fit.  
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Manfaat olahraga bagi tubuh manusia memegang peranan penting 

dalam mengurangi resiko kematian yang diakibatkan oleh gaya hidup yang 

tidak sehat.  

Berikut beberapa manfaat olahraga yang bisa kita dapatkan:  

1) Mengurangi risiko kematian prematur.  

2) Mengurangi risiko kematian prematur akibat penyakit jantung .  

3) Mengurangi risiko serangan diabetes.  

4) Mengurangi risiko terjadinya tekanan darah yang tinggi.  

5) Membantu menurunkan tingkat hipertensi pada orang yang sudah 

mengidap tekanan darah tinggi.  

6) Mengurangi risiko terkena kanker usus besar.  

7) Mengurangi perasaan depresi dan kecemasan.  

8) Membantu mengontrol berat badan.  

9) Membantu menjaga serta membangun kepadatan kesehatan tulang, otot, 

dan sendi. 

10) Membantu orang dewasa lebih kuat dalam berjalan jauh sehingga 

menjadi  

lebih aktif. 

11) Meningkatkan kesejahteraan dalam psikologis.  

Manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh jika dilakukan secara rutin 

atau setiap hari. 

 

Fungsi, Tujuan, dan Prinsip Olahraga  

Menurut UU RI No.3 Tahun 2005 Keolahragaan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk 

watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Menurut BAPPENAS 

Rancangan Repelita III, 1979/1980 – 1983/1984 Buku II, fungsi olahraga 

mencakup beberapa aspek, yaitu:  

1. Aspek Paedagogis  

Mempertinggi kecerdasan `serta keterampilan dan tujuan lain dari 

pendidikan. 

2. Aspek Psikologis   

Membentuk keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab.  

3. Aspek Biologis   

Meningkatkan kesehatan jasmani serta memperkuat fisik.  

4. Aspek Sosial-Kultural  

Sebagai sarana bersosialisasi dalam masyarakat serta meningkatkan 

rasa persatuan dan kesatuan. 
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Menurut UU No.3 Tahun 2005 Keolahragaan nasional juga bertujuan untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, kualitas 

manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, disiplin, 

mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh 

ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan 

bangsa. 

Menurut UU RI No.3 Tahun 2005 Keolahragaan diselenggarakan dengan 

prinsip, yaitu :  

1. Demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai 

keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa, 

2. Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab,  

3. Sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika,  

4. Pembudayaan dan keterbukaan,  

5. Pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat,  

6. Pemberdayaan peran serta masyarakat,  

7. Keselamatan dan keamanan,  

8. Keutuhan jasmani dan rohani. 

 

Pengertian Sport Center 

Menurut buku Design for Sport (A. Perin Gerald, 1981, Sport 

Center adalah sebuah perluasan dari skala tertentu yang dapat diasosiasikan 

dengan satu sport hall yang menyediakan fasilitas lainnya yang berguna bagi 

masyarakat. Sport Center dapat berupa gedung olahraga yang mewadahi 

kegiatan olahraga baik kegiatan latihan rekreasi, maupun kompetitif.  

Kegiatan olahraga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu latihan dan 

kompetisi. Dalam perancangan gedung yang berfungsi sebagai tempat 

latihan, tidak terlalu membutuhkan area untuk penonton. Gedung yang lebih 

berfungsi sebagai tempat pertandingan, membutuhkan area yang dapat 

mencakup kapasitas penonton.  

 

Klasifikasi Jenis Kegiatan pada Sport Center  

Jenis kegiatan yang biasa dilakukan pada Sport Center, antara lain:  

a) Kegiatan Olahraga  

 Pelombaan atau pertandingan  

 Pelatihan rutin  

 Olahraga rekreasi  

b) Kegiatan Non-Olahraga  

 Menonton pertandingan  
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 Makan atau Minum  

 Jual-Beli  

 Dan lain-lain 

Fasilitas Olahraga pada Sport Center 

Menurut British Sport Council Techinal Unit, jenis olahraga dibagi ke dalam 

kelompok kegiatan, yaitu:  

1. Outdoor Activities, yaitu kegiatan keolahragaan yang dilakukan di 

area/udara terbuka tanpa batas atau penutup ruang.  

Contoh keolahragaan yang menggunakan outdoor:  

 Polo       

 Panahan  

 Bersepeda  

 Baseball  

 Futsal  

 Sepak Bola  

 Bola Tangan  

 Hoki  

 Basket  

 Bola Jaring  

 Tarik Tambang  

 Bola Voli  

 Kati  

 Kriket  

 Bola Jaring  

 Mini Hoki 

 Soft Ball  

 Tennis  

 Dan lain-lain 

2. Indoor Activities, yaitu kegiatan keolahragaan yang membutuhkan 

ruang yang tertutup dengan penutup khusus.  

Contoh keolahragaan yang menggunakan lapangan indoor : 

 Bulu Tangkis 

 Basket  

 Sepak Bola  
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 Futsal  

 Hoki  

 Senam Aerobic  

 Bola Voli 

 Gulat   

 Bola Tangan  

 Judo  

 Dan lain-lain 

 

3. Water-based Activities, yaitu kegiatan keolahragaan yang 

membutuhkan/menggunakan air sebagai media utama.  

Contoh keolahragaan yang membutuhkan media air : 

 Senam air 

 Renang  

 Hoki Air  

 Lompat Indah  

 Dan lain-lain 

 

Fungsi Sport Center  

Fungsi utama sport center adalah sebagai wadah dalam melakukan kegiatan 

yang berhubungan dengan olahraga. Namun dikarenakan olahraga juga 

terdapat jenisnya, maka fungsi sport center pendapat dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu: 

1) Kompetisi  

Sport center yang lebih bersifat kompetisi biasanya memiliki tribun 

untuk penonton serta memakai standard ruang dan luasan yang sesuai 

dengan ketentuan dan standard internasional.  

2) Rekreasi  

Sport center yang lebih bersifat rekreasi biasanya tidak terdapat tribun 

penonton. Terdapat juga beberapa sport center yang menyediakan 

tribun, namun dengan kapasitas yang seadanya saja. Fasilitas di dalam 

sport center ini juga lebih santai dan tidak terlalu formal, bahkan 

terdapat beberapa sport center yang ruang dan luasannya tidak sesuai 

dengan ketentuan yang ada. 

Selain dari segi fasilitas yang tergolong santai, biasanya kategori sport center 

ini dilengkapi dengan cafe atau restoran, tempat nonton bareng, dan lain-lain.  
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Klasfikasi Sport Center  

Menurut buku Standar Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Gedung 

Olahraga yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum, gelanggang 

olahraga dibagi menjadi 3 tipe, yaitu: 

4) Gelanggang Olahraga Tipe A  

Merupakan gelanggang olahraga yang dalam penggunaan melayani 

wilayah Provinsi/Daerah Tingkat 1  

5) Gelanggang Olahraga Tipe B  

Merupakan gelanggang olahraga yang dalam penggunaan melayani 

wilayah Kabupaten/Kotamadya  

6) Gelanggang Olahraga Tipe C  

Merupakan gelanggang olahraga yang dalam penggunaan hanya 

melayani wilayah Kecamatan. 

Klasifikasi pada sport center direncanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan 

berikut ini:  

1) Jenis Cabang Olahraga dan jumlah untuk pertandingan  serta latihan, 

seperti  

pada tabel berikut ini: 

Tabel 2. 2 Klasifikasi dan Penggunaan Bangunan Gedung Olahraga 

Klasifikasi 

Gelanggang 

Olahraga 

Penggunaan 
Jumlah 

Minimal 

Cabang 

Olahraga 

Jumlah Minimal Lapangan 

Keterangan 
Pertandingan 

Nasional / 

Internasional 

Latihan 

Tipe A 

1. Bola 

Basket 

2. Bola Voli 

3. Badminton 

4. Tennis 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

3 buah 

4 buah 

6-7 buah 

Untuk cabang 

olahraga lain 

masih 

dimungkinkan 

penggunaanya 

sepanjang 

ketentuan 

ukuran 

minimalnya 

masih dapat 

dipenuhi 

oleh gelanggang 

olahraga 

Tipe B 

1.Bola 

Basket  

2. Bola Voli  

3. Badminton 

1 buah 

1 buah 

- 

- 

2 buah 

3 buah 

Tipe C 

1. Bola Voli  

2. Badminton - 

1 buah 

1 buah 

- 
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Sumber: Standar Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Gedung 

Olahraga,2012 

 

2) Ukuran efektif matra ruang gedung olahraga harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut, seperti tabel ini : 

Tabel Ukuran Minimal Matra Ruang Gedung Olahraga 

Sumber : Standar Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Gedung 

Olahraga, 2012 

3) Kapasitas penonton gedung olahraga harus memenuhi ketentuan seperti 

pada tabel di bawah ini: 

          Tabel 2. 3 Kapasitas Penonton Gedung Olahraga 

S

u

m

b

e

r

 

:

 Standar Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Gedung Olahraga, 

2012 

 

Standar – standar Ketentuan Sport Center 

Persyaratan gedung olahraga telah ditentukan oleh lembaga-lembaga, baik 

nasional maupun internasional, yang berwenang mengurusi masalah 

olahraga. Persyaratan standar gedung olahraga di Indonesia sudah dibakukan 

ke dalam Standar Nasional Indonesia. Persyaratan - persyaratan tersebut 

antara lain:  

1. Tata Cahaya  

Tingkat penerangan, pencegahan silau, serta sumber cahaya lampu harus 

memenuhi ketentuan berikut:  

    

Tabel 2. 4 SNI Tata Cahaya Gedung Olahraga 

Ukuran Minimum (Meter) 

Klasifikasi 

Panjang 

(Termasuk 

Daerah 

Bebas) 

Lebar 

(Termasuk 

Daerah 

Bebas) 

Tinggi Langit 

Langit 

Permainan 

Tinggi 

Langit 

langit Daerah 

Bebas 

Tipe A 50 30 12,5 5,5 

Tipe B 32 22 12,5 5,5 

Tipe C 24 16 9 5,5 

Klasifikasi Gelanggang Olahraga Jumlah Penonton (Org) 

Tipe A 3.000 – 5.000 

Tipe B 1.000 – 3.000 

Tipe C ≤ 1.000 
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a. Tingkat penerangan horizontal pada area 1 meter di atas permukaan 

lantai. 

b. Penerangan buatan dan/atau penerangan alami tidak boleh 

menimbulkan penyilauan bagi para pemain.  

c. Pencegahan silau akibat matahari harus sesuai dengan SK SNI T-

05-1999F tentang Pencahayaan pada Bangunan.  

d. Sumber cahaya lampu atau bukaan harus diletakkan dalam satu area 

pada langit-langit sedemikian rupa sehingga sudut yang terjadi 

antara garis yang dihubungkan sumber cahaya tersebut dengan titik 

terjauh area setinggi 1,5 m garis.  

e. Apabila gedung olahraga digunakan untuk menyelenggarakan lebih 

dari satu kegiatan cabang olahraga, maka untuk masing-masing 

kegiatan harus tersedia tata lampu yang sesuai untuk kegiatan yang 

dimaksud. 

f. Masing-masing tata lampu harus merupakan instalasi satu dengan 

yang  

lainnya.  

g. Apabila menggunakan tata cahaya buatan, harus disediakan 

generator set yang kapasitas daya minimum 60 % dari terpasang, 

generator set harus dapat bekerja maksimum 10 detik pada saat 

aliran PLN padam. 

2. Tata Warna  

Koefisien refleksi dan tingkat warna langit-langit, dinding, dan lantai 

arena harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

 

Tabel 2. 5Koefisien Refleksi, dan Tingkat Warna 

No. Komponen Koefisien dan 

Refleksi 

Tingkat Warna 

1 Langit-langit 0,5 - 0,7 Cerah 

2 Dinding dalamarena 0,4 – 0,6 Sedang 

3 Lantai arena  0,1 – 0,4 Agak Gelap 

Sumber : Standar Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Gedung 

Olahraga, 2012 

3. Tata Suara 

Tingkat kebisingan lingkungan maksimal yang diizinkan adalah 25 dB.  

4. Tata Udara  
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Tata udara dapat menggunakan ventilasi alami atau ventilasi mekanis, 

serta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Apabila menggunakan ventilasi alami, maka harus memenuhi :  

 Luas bukaan minimum adalah 6% dari luas lantai efektif.  

 Peletakan ventilasi alami harus diatur mengikuti pergerakan 

udara silang.  

b. Apabila menggunakan ventilasi buatan, maka harus memenuhi :  

 Volume pergantian udara minimum sebesar 10-15 m/jam/orang.  

 Alat ventilasi buatan tidak menimbulkan kebisingan di dalam 

arena dan tempat penonton. 

5. Komponen Bangunan 

a. Tempat duduk  

b. Tangga  

c. Lantai  

d. Dinding Arena  

e. Pintu, Penerangan, dan Ventilasi 

f.  

Persyaratan Umum Sport Center  

Sebuah gedung olahraga indoor harus tersedia beberapa fasilitas, antara lain:  

a. Area olahraga utama: terdiri dari lapangan olahraga, area penonton 

(tribun), area official (wasit, hakim garis, pelatih, dan lainnya), 

ruang peralatan olahraga, ruang teknik, ruang ganti, kamar mandi, 

toilet, janitor, dan sebagainya.  

b. Area olahraga indoor: meliputi tempat latihan bulutangkis, bola 

voli, biliar, tempat latihan kebugaran (fitness), kolam renang, dam 

sebagainya.  

c. Area administrasi: meliputi ruang resepsionist, kantor pengelola, 

ruang rapat pengelola, pantry, gudang, ruang arsip, dan sebagainya.  

d. Area penerimaan tamu: meliputi front office, loket penjualan tiket, 

loket pendaftaran keanggotaan dan penyewaan, entrance hall, lobby, 

toilet umum, dan sebagainya.  

e. Area rekreasi: cafe, taman bermain, sport shop/retail, jogging track, 

dan sebagainya. 

f. Area pendidikan: perpustakaan buku-buku dan majalah olahraga.  

g. Keamanan: faktor keamanan dari api (fire hydrant, sprinkler, dan 

lain-lain), faktor keamanan dari kecelakaan, keributan, dan 

sebagainya.  

h. Area ibadah: musholla dan tempat wudhu. 
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Fasilitas Pendukung  

a. Ruang Primer 

 Tribun 

 Ruang Pengelola 

b. Ruang Sekunder 

 Ruang Pemain 

 Toilet Umum 

 Ruang Wasit 

 Ruang Medis / P3K 

 Ruang Rapat / Pertemuan 

 Ruang Mesin dan Panel 

 Loket 

 Ruang Penyiar 

 Gudang 

c. Ruang Penunjang 

 Tempat Parkir 

 Hiburan / Rekreasi 

 Retail / Sport Station 

 Cafe / Restaurant 

 Mini market 

 Tempat Ibadah 

 

Macam – macam Olahraga dan Ukuran Lapangan  

1. Ukuran Lapangan Basket untuk Pertandingan Nasional / Internasional  
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Gambar 2. 1 Ukuran Lapangan Basket untuk Pertandingan Nasional / 

Internasional 

 

2. Lapangan Basket Ukuran 26 m x 15 m untuk Latihan/Rekreasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Ukuran Lapangan Basket Ukuran 26 m x 15 m untuk 

Latihan/Rekreasi 
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 Ukuran arena gedung olahraga tipe B minimum; panjang 40 m, lebar 25 m, 

tinggi diatas area permainan 12,5 m dan tinggi diatas zona bebas (diluar area 

permainan) 5,5m.   

 Dalam waktu yang berbeda harus dapat difungsikan sebagai tempat 

pertandingan olahraga tingkat nasional/internasional untuk digunakan oleh 

cabang olahraga antara lain;   

a) Bulutangkis (4 lapangan);  

b) Bola Voli (1 lapangan);  

c) Bola Basket (1 lapangan);  

d) Futsal (1 lapangan ukuran 31m x 16m);  

e) Tenis Lapangan (1 lapangan); dan  

f) Sepaktakraw (4 lapangan).   

 Apabila difungsikan sebagai tempat latihan harus dibuat tata letak (lay out) 

yang optimal dengan pembuatan garis-garis area permainan yang berbeda 

warna untuk masing-masing cabang olahraga.   

 Ukuran arena gedung olahraga tipe C minimum; panjang 30 m, lebar 20 m, 

tinggi diatas area permainan 9 m dan tinggi diatas zona bebas (diluar area 

permainan) 5,5 m.   

 Arena gedung olahraga tipe C harus dapat difungsikan sebagai tempat 

pertandingan olahraga tingkat lokal/daerah maupun sebagai tempat latihan 

untuk cabang olahraga : a) Bulutangkis (3 lapangan);  

b) Sepaktakraw (3 lapangan).  

c) Bola Voli (1 lapangan rekreasi);  

d) Bola Basket (1 lapangan rekreasi); dan  

e) Futsal (1 lapangan rekreasi).   

 Tata letak (lay out)  lapangan dengan garis-garis area permainan harus 

dibuat sesuai dengan ketentuan dari cabang olahraga yang dimaksud.  
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3. Ukuran Lapangan Futsal Tipe 31 m x 16 m untuk pertandingan lokal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3Ukuran Lapangan Futsal Tipe 31 m x 16 m untuk pertandingan 

lokal 
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4. Ukuran Lapangan Futsal 25 m x 16 m untuk latihan atau rekreasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4Ukuran Lapangan Futsal 25 m x 16 m untuk latihan atau rekreasi 
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5. Ukuran Lapangan Tennis untuk pertandingan nasional / internasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 5Ukuran Lapangan Tennis untuk pertandingan nasional / 

internasional 
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6. Ukuran Lapangan Tennis untuk pertandingan atau latihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 6Ukuran Lapangan Tennis untuk pertandingan atau latihan
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Fasilitas Pemain  

A. Ruang Ganti Pemain (Atlet) 

 GOR tipe A dan B harus dilengkapi dengan ruang ganti pemain 

(atlet) masing-masing minimum 2 (dua) unit, dapat langsung 

menuju lapangan, dan harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai 

berikut:  

a) toilet minimum 2 (dua) buah bak cuci tangan (washtafel) dan 

cermin, 4 buah peturasan dan 4 (empat) buah closet;  

b) ruang bilas minimum 4 (empat) buah shower dengan air 

panas; 

c) ruang ganti pakaian lengkap dengan tempat simpan benda-

benda dan pakaian atlet minimum 20 (dua puluh) kotak 

simpan (locker) dan minimum 20 (dua puluh) tempat duduk;  

d) ruang ganti harus cukup luas, dan tersedia tempat untuk 

pelatih memberikan pengarahan (briefing) kepada 

atlet/pemain;  

e) 1 (satu) unit toilet khusus untuk penyandang cacat (diffable), 

dengan 1 (satu) buah closet, 1 (satu) urinoir, 1 (satu) buah 

washtafel, dan bangku.  

 

 GOR tipe C harus dilengkapi dengan ruang ganti pemain (atlet) 

minimum 2 (dua) unit, harus dapat langsung menuju lapangan, dan 

masing-masing harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:  

a) toilet lengkap dengan minimum 2 (dua) buah washtafel dan 

cermin, 2 (dua)  buah peturasan (urinoir) dan 2 (dua) buah 

closet;  

b) ruang bilas lengkap dengan minimum 2 (dua) buah shower 

dengan air panas;  

c) ruang ganti pakaian lengkap dengan tempat simpan benda-

benda dan pakaian atlet minimum10 (sepuluh) kotak simpan 

(locker) dan minimum 10 (sepuluh) tempat duduk; dan  

d) 1 (satu) unit toilet khusus untuk penyandang cacat (diffable), 

lengkap dengan 1 (satu) buah closet, 1 (satu) urinoir, 1 (satu) 

buah washtafel, dan bangku. 
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B. Ruang Ganti Pelatih dan Wasit   

 Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan ruang ganti 

pelatih dan wasit masing-masing minimum 2 (dua) unit untuk 

pelatih dan 1 (satu) unit untuk wasit, harus dapat langsung menuju 

lapangan.  Setiap unit ruang ganti minimum harus dilengkapi 

dengan fasilitas sebagai berikut:   

a) 1 (satu buah bak cuci tangan (washtafel);  

b) 1 (satu) buah closet; 

c) 1 (satu) buah ruang bilas (shower);  

d) 1 (satu) buah ruang simpan yang dilengkapi 3 (tiga) buah kotak 

simpan (locker); dan 

e) 3 (tiga) tempat duduk. 

 Gedung olahraga tipe C diperkenankan tanpa ruang ganti khusus 

untuk pelatih dan wasit 

C. Ruang Massage dan Fisioterapi 

 Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan ruang 

massage dan fisioterapi masing-masing dengan luas minimum 12 

m2, dilengkapi dengan:  

a) 2 (dua) buah meja massage dan fisioterapi; 

b) 1 (satu) buah bak cuci tangan (washtafel); dan  

c) 1 (satu) buah closet.  

 Gedung olahraga tipe C diperbolehkan tanpa ruang massage dan 

fisioterapi.  

 

D. Ruang Medis 

 Ruang Medis untuk gedung olahraga Tipe A dan B  Gedung 

olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan minimum 1 (satu) 

unit ruang medis dengan luas minimum 18 m2, lokasinya harus 

berada dekat dengan ruang ganti yang dilengkapi dengan:  

a) 2 (dua) tempat tidur untuk pemeriksaan dan perawatan 

sementara;  

b) 1 (satu) bak cuci tangan (washtafel); dan  

c) 1 (satu) buah closet. Lokasi ruang medis harus dapat dicapai 

oleh diffable.  

 Ruang Medis untuk gedung olahraga Tipe C Ruang medis untuk 

gedung olahraga tipe C harus dilengkapi dengan:  

a) 1 (satu) tempat tidur untuk pemeriksaan atau perawatan 

sementara;  
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b) 1 (satu) bak cuci tangan(washtafel);  

c) 1 (satu) buah closet. Lokasi ruang medis harus dapat dicapai 

oleh diffable. 

 

E. Ruang Tes Doping  

 Ruang tes doping gedung olahraga tipe A dan B minimum harus 

dilengkapi dengan:  

a) 1 (satu) buah bak cuci tangan (washtafel);  

b) 1 (satu) buah toilet di dalamnya terdapat 1 (satu) buah closet, 

dengan luas cukup untuk menampung seorang pengawas;  

c) Ruang tunggu dilengkapi dengan kursi/bangku; dan  

d) Ruang pemeriksaan sampel serta tempat simpan;  

 Gedung olahraga tipe C diperbolehkan tanpa ruang tes doping.  

 Lokasi ruang tes doping harus dapat dicapai oleh diffable.  

 

F. Ruang Pemanasan   

Ruang pemanasan harus disediakan dengan memperhatikan tipologi dan 

penggunaan gedung olahraga (Tabel 1), sebagai berikut:  

 Gedung olahraga tipe A dan B masing-masing dibuat ruang 

pemanasan sesuai kebutuhan Cabang Olahraga.  

 Gedung olahraga tipe C dapat disediakan di luar gedung.   

 

G. Ruang Latihan Beban   

 Gedung olahraga harus dilengkapi dengan ruang latihan beban 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a) gedung olahraga tipe A luas minimum 160 m2. 

b) gedung olahraga tipe B luas minimum 80 m2. c) gedung 

olahraga tipe C diperbolehkan tanpa ruang latihan beban.  

Apabila gedung olahraga tipe A atau tipe B berada di sebuah 

komplek olahraga dan terdapat sebuah ruang latihan beban dengan 

luas minimum memenuhi ketentuan tersebut dan dapat 

dipergunakan bersama, maka kelengkapan ruang latihan beban pada 

masing-masing gedung olahraga dapat ditiadakan.  

 

H. Ruang Rehat Pemain (Player’s Lounge)  

 Gedung olahraga harus dilengkapi dengan ruang rehat pemain 

dengan ketentuan sebagai berikut.  
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a) gedung olahraga tipe A  dengan luas minimum 60 m2, 

dilengkapi toilet; 

b) gedung olahraga tipe B  dengan luas minimum 40 m2, 

dilengkapi toilet; dan  

c) gedung olahraga tipe C  dengan luas minimum 20 m2, 

dilengkapi toilet. 

Lokasi ruang rehat pemain harus dapat dicapai dengan mudah oleh 

diffable.  

 

I. Nama Ruang dan Sistem Tanda (Signage)  

Nama-nama dan identitas ruangan harus dipasang di tempat yang tepat 

di pintu atau dekat pintu (tetap terlihat walaupun pintu sedang dibuka), 

seperti nama ruang ganti tim tuan rumah atau tim tamu, ruang wasit, 

pelatih dan ruang medis. Penunjuk arah (direction) dan nama 

tempat/lokasi atau ruangan harus dibuat dengan huruf yang jelas dan 

mudah dibaca.  

 

J. Ruang Pengelola Pertandingan/Kegiatan  

 Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan fasilitas 

untuk pengelola pertandingan/kegiatan minimum terdiri dari:  

a) ruang manajer;  

b) ruang sekretariat;  

c) ruang pengawas pertandingan;  

d) ruang wasit;  

e) ruang serbaguna / ruang rapat; dan  

f) gudang perlengkapan.  

Lokasi ruang pengelola pertandingan/kegiatan harus dapat dicapai oleh 

diffable.  

 

K. Fasilitas Pengelola Gedung Olahraga 

 Kantor Pengelola  

Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan kantor 

pengelola yang dapat menampung minimum 10 (sepuluh) orang dan 

maksimum 15 (lima belas) orang dengan luas minimum 5 m2 untuk 

tiap orang, sedangkan untuk tipe C minimum 5 (lima) orang yang 

luasnya disesuaikan dengan kebutuhan.  

 

 Gudang Alat Olahraga dan Alat Kebersihan  
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Gudang harus dilengkapi dengan ruangan untuk menyimpan alat 

olahraga dan alat kebersihan dengan luas sebagai berikut.  

a) gedung olahraga tipe A, minimum 120 m2 untuk alat olahraga dan 

20 m2 untuk alat kebersihan;  

b) gedung olahraga tipe B, minimum 60 m2 untuk alat olahraga dan 20 

m2 untuk alat kebersihan; dan  

c) gedung olahraga tipe C, minimum 20 m2 untuk alat olahraga dan 10 

m2 untuk alat kebersihan.  

 

L. Ruang Kontrol  

 Gedung olahraga tipe A dan B harus memiliki ruang kontrol yang 

memungkinkan pengamat/operator dapat melihat secara leluasa 

kearah arena pertandingan dan tribun penonton, untuk 

pengendalian/monitoring yang dilengkapi dengan:   

a) sound system; 

b) lighting system;  

c) Screen;  

d) CCTV;  

Gedung olahraga tipe C disesuaikan dengan kebutuhan.  

 

M. Ruang Mekanikal Elektrikal (ME)  

 Pengoperasian sistem mekanikal dan elektrikal pada gedung 

olahraga harus dilengkapi dengan prasarana yang memenuhi 

persyaratan teknis yang terdiri dari: 

a) ruang panel (LVMDP = Low Voltage Main Distribution Panel)  

b) ruang trafo;  

c) ruang pompa;  

d) ruang genset.  

 Lokasi ruang mekanikal elektrikal harus berdekatan dengan ruang 

kerja staf teknik.   

 Mekanikal elektrikal tidak boleh menimbulkan gangguan getaran 

dan suara (bising) terhadap ruang-ruang lainnya yang membutuhkan 

ketenangan, termasuk arena.  

 

N. Fasilitas Pemeliharaan  

Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan ruangan dan 

fasilitas sebagai berikut.  
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a) ruangan untuk mengelola masalah-masalah keteknikan bangunan 

dan pemeliharaan arena, dapat dilengkapi dengan bengkel untuk 

perbaikan sarana gedung dan arena;  

b) gudang untuk peralatan dan gudang untuk pemeliharaan.  

Gedung olahraga tipe C disesuaikan dengan kebutuhan 

 

O. Ruang Fungsional (Function Room)  

Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan ruangruang 

fungsional yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan antara lain:   

a) ruang pertemuan;  

b) ruang pameran;  

c) kantor kegiatan olahraga (events);  

d) ruang layanan telekomunikasi dan internet; dan 

e)  e) sports shop.  

Lokasi ruang fungsional harus dapat dicapai oleh diffable.  

 

P. Pos Kemananan  

Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan pos kemananan, 

sedangkan untuk tipe C diperbolehkan tanpa pos keamanan.   

 

Q. Fasilitas Penonton  

 Fasilitas Untuk VIP  

Fasilitas untuk undangan VIP minimum harus terdiri dari:  

a) akses dan sirkulasi khusus untuk VIP;  

b) lobby khusus VIP;  

c) ruang VIP (VIP lounge);  

d) toilet VIP dan Pantry;  

e) tribun VIP; dan  

f) fasilitas ibadah.  

Gedung olahraga tipe C diperbolehkan tanpa ruang VIP. 

 

R. Fasilitas Untuk Umum  

Fasilitas untuk umum minimum terdiri dari:  

a) pintu masuk/Entrance hall;  

b) selasar/koridor (concourse);  

c) tribun penonton (umum);  

d) toilet penonton (umum);  

e) fasilitas Ibadah; dan  
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f) kantin.  

 

S. Tribun Penonton  

Ketentuan pokok tempat duduk penonton pada tribun  

 Setiap gedung olahraga harus dilengkapi dengan tempat duduk 

individual/berbatas dan bernomor.   

 Tempat duduk tipe individual harus memenuhi dimensi dan 

pengaturan sebagai berikut:  

a) ketinggian tempat duduk (kursi) penonton minimum 44 cm 

dan maksimum 48 cm,  sedangkan lebar lantai setiap 

undakan tribun penonton 80 cm; 

b) lebar tempat duduk (kursi) tidak termasuk pegangan 

samping (armrest), untuk penonton umum adalah 45 - 50 

cm dan untuk penonton VIP adalah 50 - 60 cm;  

c) kursi individual harus mempunyai sandaran dengan 

ketinggian minimum 30 cm diukur dari dasar dudukan;  

d) bentuk dan bahan harus memenuhi persyaratan kenyamanan 

(ergonomic) yang terbuat dari bahan dan sistem 

pemasangan yang kokoh, tidak mudah dirusak dan aman 

terhadap perambatan api (flame retardent);  

e) jarak kursi ke samping minimum 3 cm, bila masih 

menggunakan tempat duduk memanjang (bangku) maka 

jarak minimum 3 cm tersebut harus dibuat dengan tegas dari 

cat atau bahan lain dan bernomor untuk menjamin bahwa 

setiap 1 tempat duduk hanya ditempati oleh 1 orang;  

f) perbedaan ketinggian antara lantai undakan tribun 

disesuaikan dengan analisa pandangan bebas kedepan agar 

pandangan tidak terhalang penonton yang duduk di barisan 

depannya, minimum 12 cm; dan  

g) setiap 16 buah deretan tempat duduk harus terdapat jalur 

tangga selebar minimum 1,2 m, dan apabila lebih dari 1,80 

m harus dipasang pegangan (handrail) yang kokoh dengan 

permukaan yang rata dan halus 
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Data Atlet Yang Diminati Berdasarkan Wawancara langsung dengan 

Dispora Kalimantan Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1Data Atlet Yang Diminati Berdasarkan Wawancara 

langsung dengan Dispora Kalimantan Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futsal Lapangan Tenis  

Basket 
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Olahraga Yang Diwadahi 

Berdasarkan data yang di dapat langsung melalui wawancara dengan 

Dispora Kota Banjarmasin. Ada beberapa cabang olahraga yang diminati 

yaitu futsal, basket, bulutangkis, dan tenis lapangan. Maka cabang olahraga 

yang paling diminati di Kota Banjarmasin yaitu futsal, basket, dan tenis 

lapangan, karena data yang di dapat dari artikel bahwa Kota Banjarmasin 

mendominasi peroleh medali emas di cabor pencak silat, bola basket putra 

dan putri, serta sepak bola dan futsal. Dan data wawancara langsung dengan 

Dispora mengatakan ada cabang olahraga yang paling diminati masyarakat 

Kota Banjarmasin yaitu futsal dan basket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabang Olahraga Basket, Futsal, Tenis Lapangan 

A. Olahraga Basket 

Bola basket adalah salah satu cabang olahraga yang dapat dimainkan 

oleh putra maupun putri, anak – anak maupun dewasa dengan setiap 

regu terdiri dari 5 orang pemain, lama permainan 2 x 20 menit waktu 

bersih. Teknik dasar dalam permainan bola basket adalah teknik 

melempar dan menangkap bola (passing ball), teknik menggiring 

bola (dribbling ball), teknik menembak bola kedalam keranjang 

(shooting ball).  

 

 Lapangan, waktu, dan jumlah pemain bola basket 

Lapangan bola basket berbentuk persegi panjang dengan dua 

standar ukuran, yakni panjang 28,5 meter dan lebar 15 meter 

Kontingen Banjarmasin sukses meraih gelar 

juara umum di Pekan Olahraga Pelajar 

Daerah (POPDA) Kalsel 2020 di 

Banjarmasin. Tuan rumah mengantongi 13 

medali emas, 10 medali perak, dan 8 medali 

perunggu dari delapan cabor yang 

dipertandingkan. Banjarmasin mendominasi 

peroleh medali emas di cabor pencak silat, 

bola basket putra dan putri, tenis lapangan, 

serta sepak bola dan futsal 
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untuk standar Nastional Basetball Association dan panjang 26 

meter dan lebar 14 meter, untuk standar Federasi Bola Basket 

Internasional. Tiga buah lingkaran yang terdapat di dalam 

lapangan basket memiliki panjang jari – jari yaitu 1,80 meter, 

jika bola dijatuhkan dari ketinggian 1,80 meter pada lantai papan, 

maka bola harus kembali pada ketinggian antara 1,20 meter – 

1,40 meter, jarak lantai sampai ke papa pantul bagian bawah 

adalah 2,75 meter. 

Sementara jarak papan pantul bagian bawah sampai ke ring 

basket adalah 0,30 meter, ring basket memiliki panjang yaitu 

0,40 meter, sedangkan jarak tiang penyangga sampai ke garis 

akhir adalah 1 meter. 

 

Panjang garis tengah lingkaran pada lapangan basket adalah 1,80 

meter dengan ukuran lebar garis yaitu 0,05 meter. Panjang garis 

akhir lingkaran daerah serang yaitu 6 meter, sedangkan panjang 

garis tembakan hukuman yaitu 3,60 meter (Roji,2007:20).  

 

 Ukuran Lapangan Bola Basket 

Tiga buah lingkaran yang terdapat di dalam lapangan basket 

memiliki panjang jari – jari yaitu 1,80 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 7Ukuran Lapangan Bola Basket 

 



39 
 

 
 

Dalam permainan 5v5, lapangan yang digunakan adalah full 

court dengan ukuran 28 x 15 meter serta memiliki dua ring 

basket. Sedangkan ukuran lapangan basket 3 on 3, memiliki 

ukuran 15 x 11 meter dengan menggunakan satu ring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8Lapangan basket 
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Gambar 2. 9Ukuran ring basket 

 

Panjang garis tengah lingkaran pada lapangan basket adalah 1,80 

meter dengan ukuran lebar garis yaitu 0,05 meter.Panjang garis 

akhir lingkaran daerah serang yaitu 6 meter. Sedangkan panjang 

garis tembakan hukuman yaitu 3,60 meter.Lapangan basket bisa 

dibangun atau dibuat di alam terbuka atau dalam gedung. 

Sebaiknya berlantai semen saja, sebab kalau menggunakan kayu 

akan mudah keropos atau rusak akibat seringnya terkena sinar 

matahari atau diguyuri air hujan. 

Ukuran lapangan bola basket yang standar adalah panjang 28 

meter dan lebar 15 meter. Dari ukuran ini, masih boleh 

ditambahkan maksimal 2 meter untuk panjangnya dan 1 meter 

lebarnya. 

Di dalam lapangan harus ada tiga lingkaran dengan ukuran yang 

sama yaitu berdiameter 1,8 meter. Satu berada di tengah – tengah 

yang dipakai untuk memulai sebuah pertandingan. Dan dua 

lainnya berada di daerah ring masing – masing yang digunakan 

untuk jump ball dan atau free throw (merayah bola atau lemparan 

bebas atau tembakan hukuman). 
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 Papan Pantul dan Jaring Basket 

 

Jarak lantai sampai ke papan 

pantul bagian bawah adalah 

2,75 meter. Sementara jarak 

papan pantul bagian bawah 

sampai ke ring basket adalah 

0,30 meter.  

 

 

 

 

 

Gambar 2. 10Ukuran ring basket 

 

Ring basket memiliki panjang yaitu 0,40 meter. Sedangkan jarak 

tiang penyangga sampai ke garis akhir adalah 1 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang papan pantul bagian luar adalah 1,80 meter sedangkan 
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lebar papan pantul bagian luar adalah 1,20 meter. Dan panjang 

papan pantul bagian dalam adalah 0,59 meter sedangkan lebar 

papan pantul bagian dalam adalah 0,45 meter. 

Papan tempat perkenalan bola basket berukuran panjang 1,80 

meter dan lebar 1,05 meter. Papan ini bisa berupa kayu (papan) 

setebal 3,5 cm atau teruat dari bahan fiberglass (kaca berserat) 

yang tidak mudah pecah/rusak. Kemudian diberi lis (garis 

bingkai) selebar 5 cm.\ 

Ditengah papan pantul tersebut harus dibuat kotak dengan 

ukuran panjang 59 cm dan lebar 45 cm. Letaknya 45 cm dari 

garis bingkai atas bagian dalam. Dibawah garis bingkai kotak 

tadi, dipasang ring atau cincin besar dari besi berdiameter 45 cm 

dengan ketebalan maksimal 20mm. Agar kuat, cincin besi ini 

dilas/dilekatkan pada sebuah lempengan besi lagi sehingga 

mudah disatukan dengan papan pantul. Kemudian sisi ring 

bagian bawah (yang menghadap ke lantai) diberi pengait agar 

mudah memasang jaringnya. Ukuran jaring kira – kira 30 – 40 

cm panjangnya dengan lubang agak besar di bawahnya untuk 

memudahkan bola keluar/mudah dilalui bola. 

Tinggi papan dari lantai adalah 2,90 meter diukur dari sisi papan 

paling bawah (paling dekat ke lantai). Atau setinggi 3,05 meter 

bila diukur dari lantai sampai ke ring (bukan jaring/cincin besi). 

 

B. Tenis Lapangan 

Tenis lapangan adalah olahraga yang biasanya diaminkan antara dua 

pemain atau dua pasangan yang masing-masing tim memiliki dua 

pemain. 

Ukuran lapangan tenis untuk pemain single atau tunggal: 

 Panjang lapangan tenis mencapai 23,77 m.  

 Lebar lapangan tenis mencapai 8,23 meter. 

Ukuran lapangan tenis untuk pemain ganda: 

 Panjang lapangan tenis mencapai 23,77 m.  

 Lebar lapangan tenis mencapai 10,97 m. 

Lapangan tenis dibagi menjadi dua oleh sebuah jaring pembatas yang 

ada di tengah-tengahnya. Tinggi jaring sekitar 91,4 cm dan di 

pinggrinya 107 cm. 
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Setiap paruh lapangan permainan dibagi menjadi tiga segi, yaitu. 

1. Satu segi di belakang, dan.  

2. Dua segi di depan (untuk servis). 

Lapangan dan beberapa seginya dipisahkan dengan garis-garis putih 

yang merupakan bagian dari lapangan tempat bermain tenis. Jika bola 

dipukul di luar area lapangan (meski tidak menyentuh garis), maka 

bisa dikatakan bola sudah keluar dan akan memberi lawan satu nilai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 11Ukuran Tenis Lapangan 

C. Futsal 

Futsal adalah olahraga permainan yang hampir sama dengan 

permainan sepakbola dimana dua tim memainkan dan memperebutkan 

bola di antara para pemain dengan tujuan dapat memasukkan bola ke 

gawang lawan dan mempertahankan gawang dari kemasukan bola. 

Pemenang adalah tim (regu) yang memasukkan bola ke gawang lawan 

lebih banyak dari kemasukan bola di gawang sendiri. 
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Gambar 2. 12Ukuran lapangan futsal 

 

1. Ukuran minimal 25 x 15 meter dan maksimal 42 x 25 meter 

(untuk pertandingan internasional ukuran minimal 38 x 18 meter dan 

maksimal 42 x 25 meter).  

2. Lebar garis pembatas 8 cm.  

3. Titik tengah pada garis tengah lapangan dan lingkaran pada titik 

tengah beradius 3 meter.  

4. Seperempat lingkaran dengan radius 6 meter ditari sebagai pusat 

di luar dari masing-masing tiang gawang.   

5. Garis penghubung diatas garis seperempat lingkaran memiliki 

panjang 3,16 meter sejajar dengan garis gawang.  .  

6. Titik penalti dari tengah garis gawang digambarkan 6 meter. 

7. Titik penalti kedua dari titik tengah garis gawang 10 meter. .  

8. Seperempat lingkaran sudut lapangan beradius 25 cm.  

9. Zona pergantian pemain dengan panjang 5 meter terletak di depan 

tempat duduk pemain cadangan.   

10. Permukaan lapangan mulus dan rata. Sangat dianjurkan 

menggunakan bahan dari kayu atau bahan buatan lainnya. 

 

b. Gawang Futsal  
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Gambar 2. 13Ukuran gawang futsal 

 

1. Ukuran gawang futsal lebar tiang 3 meter dan tinggi tiang 2 

meter.   

2. Kedua tiang gawang dan palang memiliki lebar dan dalam yang 

sama yakni 80 cm.   

3. Net (jaring), terbuat dari tali rami, goni, atau nilon, dipautkan 

pada kedua tiang vertikal dan tiang horizontal pada sisi belakang 

gawang 

 

2.2.3 Standar Perancangan 

2.2.3.1 Peraturan yang berkaitan dengan judul 

PERDA tentang RTRWwilayah Kota BanjarmasinTahun 2013 – 2032 

Pasal 2  

Tujuan penataan ruang wilayah Kota adalah mewujudkan Kota 

Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai yang Aman, Nyaman dan 

Menarik dalam mendukung kemajuan kegiatan sosial, budaya, 

pariwisata, perdagangan dan jasa, dengan menjaga kelestarian 

lingkungan yang berkelanjutan. 

Pasal 3  

(2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas:  

a. peningkatan  dan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan,  yang 

memenuhiketentuan dan standar yang berlaku sehingga terjadi rasa 

aman dan nyaman;  

b. penataan kawasan permukiman yang aman dan nyaman;  

c. penataan dan pengembangan sistem pengelolaan Sumber Daya Air 

(SDA);  

d. penataan sistem transportasi;  

e. pengembangan nilai budaya lokal perencanaan ruang;  

f. peningkatan kualitas nilai arsitektur dan seni bangunan;  

g. pengendalian pembangunan permukiman yang disesuaikan dengan 

daya dukung kota;  

h. peningkatan ruang terbuka hijau; 

 i. penyediaan prasarana dan sarana  pendukung kegiatan 

kepariwisataan. 
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RPJMD Kota Banjarmasin 

Misi 1 Mewujudkan Kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi 

kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan 

budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, 

berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera.  

Misi 2 Mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif 

bagi pribadi dan kehidupan masyarakat.  

Misi 3 Mewujudkan Kota Banjarmasin indah dengan penataan kota 

berbasis tata ruang berbasis sungai guna terwujud kota yang asri dan 

harmoni.  

Misi 4 Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan 

perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan 

pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, 

meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya 

banjar serta pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat 

 

PERDA Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2012 

(7) Klasifikasi berdasarkan ketinggian sebagaimana Pasal 8 huruf f 

meliputi:  

a. Bangunan Gedung bertingkat tinggi dengan jumlah lantai lebih dari 4 

(empat) lantai;  

b. Bangunan Gedung bertingkat sedang dengan jumlah lantai 3 (tiga) 

sampai dengan 4 (empat) lantai;  

c. Bangunan Gedung bertingkat rendah dengan jumlah lantai 1 (satu) 

sampai dengan 2 (dua) lantai.  

Pasal 42  

 (1) Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus sesuai 

dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam:  

a. RTRW Kota Banjarmasin;  

b. Rencana Detail Tata Ruang Kota Banjarmasin;  
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c. RTBL untuk lokasi yang bersangkutan;  

d. Peraturan Zonasi.  

 (2) Untuk pembangunan di atas jalan umum, saluran, atau sarana lain, 

atau yang melintasi sarana dan prasarana jaringan kota, atau di 

bawah/di atas air, atau pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan 

tinggi, harus mendapat persetujuan khusus dari Walikota. 

Pasal 44  

 (1) Setiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan harus 

memenuhi kepadatan bangunan yang diatur dalam KDB sesuai yang 

ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.  

 (2) KDB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian 

lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap 

bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi 

bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.  

 (3) Ketentuan besarnya KDB pada ayat (1) disesuaikan dengan RTRW 

Kota atau yang diatur dalam RTBL untuk lokasi yang sudah 

memilikinya, atau sesuai dengan ketentuan Peraturan 

PerundangUndangan yang berlaku.  

 (4) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan 

KDB maksimum 60% (enam puluh persen). 
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2.2.3.2 Elaborasi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 

RIRN (Rencana Induk Riset Nasional) tahun 2017 – 2045 

 Fokus   : Riset Sosial Humaniora – Seni Budaya - 

Pendidikan 

 Tema Riset  : Kajian Ekonomi dan Sumber Daya 

Manusia 

 Institut Terkait  :Kemensos Dikbud Kemenaker Kemenag 

 Target   : Desain pendidikan berkarakter 

kebangsaan berbasis nilai – nilai agama dan budaya nasional 

berdaya saing global 

 

2.3 Tinjauan Lokasi 

2.3.1 Tinjauan Umum Lokasi / Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kota Banjarmasin adalah ibukota dari Provinsi Kalimantan Selatan 

yang terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung 

dengan Laut Jawa. Dengan luas 98,46 Km2, kota ini dibagi menjadi 5 wilayah 

administrasi kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin 

Barat, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan dengan 

total 52 kelurahan. Kota Banjarmasin secara geografis terletak antara 3°16’46’’ 

sampai dengan 3°22’54” lintang selatan dan 114°31’40’’ sampai dengan 

114°39’55” bujur timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m dibawah 

permukan laut dengan kondisi daerah berpaya-paya atau rawa – rawa atau sering 

disebut sebagai daerah genangan banjir dan relatif datar. Kota Banjarmasin 

berada di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan :   

 Di sebelah utara dengan Kabupaten Barito Kuala 

 Di sebelah timur dengan Kabupaten Banjar  

 Di sebelah barat dengan Kabupaten Barito Kuala  

 Di sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar 
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Kota Banjarmasin sangat unik menarik, dasarnya hampir semua berada 

di atas area rawa dengan karakter pasang surutnya. Kemudian kota ini juga 

dikelilingi dan dibelah berbagai sungai yang semakin mempertegas bahwa 

sungai atau air sangat erat dengan kehidupan kota Banjarmasin. 

 

Banjarmasin merupakan salah satu pintu gerbang kegiatan ekonomi 

nasional. Pulau yang terkenal dengan julukan seribu sungai ini memiliki sebuah  

Gambar 2. 14Peta RTRW Kota Banjarmasin 

Bandar Pelabuhan besar dan puluhan tahun menjadi pintu keluar masuk 

bagi kegiatan perekonomian Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. 

Kota Banjarmasin adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Tak hanya 

sebagai kota Niaga, Banjarmasin juga terkenal sebagai salah satu kota bersejarah 

penghasil intan, ruby, dan berbagai jenis permata. 

Banjarmasin mendominasi perolehan medali emas di cabor pencak silat, 

bola basket putra dan putri, tenis lapangan, serta sepak bola, dan lain 
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sebagainya. Banjarmasin memiliki dua stadion besar yaitu Stadion 17 Mei yang 

berkapasitas 30.000 penonton. Dan stadion Lambung Mangkurat yang 

berkapasitas 3000-an. Banjarmasin juga mempunyai satu GOR yaitu GOR 

Hasanudin yang berkapasitas 5000 penonton. Event olahraga yang pernah 

diselenggarakan di Banjarmasin antara lain adalah Festival Olahraga Rekreasi 

Nasional IV, Haornas 2019, Porpov Kalsel X 207, Porseni ke – XIII, POMNas 

X 2007, POPDA, dsb. 

 

2.3.2 Kriteria Pemilihan Lokasi dan Tapak 

Sesuai dengan judulnya “Perancangan Sport Center di Banjarmasin” 

maka untuk pemilihan lokasi bangunan berada di kawasan Kota Banjarmasin. 

Lokasi yang ideal untuk sport center ini sebaiknya dekat dengan pemukiman 

penduduk dan di di kawasan kota yang bisa dijangkau oleh masyarakat dari luar 

kota maupun dalam kota. Maka lokasi yang sesuai dan ideal dengan sport 

center yaitu di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur. 

Di dalam RTRW Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur 

merupakan kawasan strategis pusat perdagangan dan pemukiman, yang mana 

terletak pada kawasan yang berpotensi untuk terus berkembang sehingga dapat 

bermanfaat di masa yang akan datang. 

Kriteria berdasarkan standar dari Permenpora yaitu : 

1. Lokasi gedung olahraga harus tersedia sistem infrastruktur yang 

memadai, antara lain transportasi, listrik, air bersih, saluran kota dan 

telekomunikasi; dan 

2. Tersedia fasilitas akomodasi (hotel) dan rumah sakit yang memadai 

3. Untuk menghasilkan suatu perencanaan yang baik (ideal) sesuai dengan 

konsep Green Building, maka lahan yang disediakan harus mempunyai 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 20%, shingga masih 

tersedia lahan yang cukup memadai untuk arena kegiatan olahraga di 

ruang terbuka (outdoor), untuk taman dan penghijauan, jalur 

pedestarian, jalan dan parkir. 

4. Apabila lahan sebagaimana dimaksud tidak tersedia maka lahan yang 

disediakan luasnya minimum 3 kali luas lantai dasar gedung olahraga 

karena selain dipakai untuk fasilitas parkir juga dibutuhkan sebagai 

ruang terbuka hijau (landsekap) dan ruang publik. 

5. Dalam kasus tertentu karena keterbatasan penyediaan lahan maka 

setelah melalui kajian khusus terhadap dampak lingkungan, masih 
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dimungkinkan apabila lahan yang tersedia luasnya minimum 2 kali luas 

lantai dasar bangunan olahraga. 

 

Topografi dan kondisi lahan : 

1. Merupakan sebidang tanah yang rata 

2. Tidak memiliki kemiringan yang tidak ekstrem 

3. Daya dukung tanah yang baik 

4. Tidak labil 

5. Bukan rawa 

6. Tidak rawan longsor 

Klimatologi  

Pemilihan lokasi untuk pembangunan gedung olahraga disaranka menghindari 

kondisi iklim yang ekstrem misalnya daerah yang: 

1. Memiliki curah hujan yang tinggi 

2. Berangin kencang 

3. Intensitas petir yang tinggi 

 

2.4 Studi Banding Obyek Sejenis 

2.4.1 Sport Center Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten 

Berlokasi di Komplek Perumahan Alam Sutera, Jl. Alam Sutera 

Bulevard, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Alam 

Sutera dilengkapi dengan Sport Center bagi penghuni yang suka 

berolahraga atau sekedar menghabiskan waktu luang bersama seluruh 

keluarga di Alam Sutera Sport Center. 

Fasilitas Sport Center Alam Sutera adalah : 

 Kolam Renang 

 Lapangan Tenis 

 Lapangan Bulutangkis 

 Lapangan Bola basket 

 Pusat Aerobik & Kebugaran 

 Sauna 

 Family Billiard Center 

 Ruang Serbaguna 

 Kafetaria 
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Fasilitas tersebut bisa dinikmati dengan menjadi anggota Alam Sutera 

Sport Center. Selain semua fasilitas di atas, Alam Sutera Sport Center 

ini juga rutin menyediakan berbagai macam kegiatan olahraga, seperti : 

a. Kelas Aerobik & Kebugaran : 

 Languange Tubuh 

 Yoga 

 Aerobik 

 Seru Aerobik 

 Kebugaran 

b. Kelas Seni Marshall : 

 Tae Kwondo & Aikido 

c. Kelas Bulutangkis 

e. Kelas Tenis 

f. Kelas Renang 

Alam Sutera Sport Center sering dipesan untuk berbagai acara, seperti 

pesta pernikahan, pesta ulang tahun, dan lain – lain karena desainnya 

yang cantik. Pelayanan tidak hanya sebatas menyediakan berbagai 

fasilitas olahraga bagi para anggotanya, juga menyediakan layanan 

lengkap di Multi-Purpose Hall untuk berbagai acara mulai dari meeting, 

company gathering, pesta ulang tahun, hingga pernikahan. 
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2.4.2 Sport Center in Neudorf, Perancis 

Luasan : 4.290 m² 

Arsitek : Atelier Zündel Cristea 

Sport Olahraga ini adalah salah satu proyek baru yang besar di lingkungan ini. 

Bangunan ini menghadapi dua tantangan yaitu, memiliki desain kontemporer 

yang ambisius dan tegas dengan terlibat di lingkungannya. Luas permukaan 

sekitar 3.600 meter². Sport Center in Neudorf menyediakan fasilitas untuk 

berbagai klub dan asosiasi, termasuk anggar, bola tangan, bola basket, bulu 

tangkis, dan senam, yang melayani berbagai kalangan anak sekolah dan orang 

dewasa. Bangunan ini memiliki dua pintu masuk terpisah, yang pertama di 

lantai dasar melalui aula, dan merupakan pintu masuk utama yang digunakan 

untuk masyarakat umum, sedangkan pintu masuk layanan kedua disediakan 

untuk klub, kelompok sekolah, peralatan olahraga, platform pemeliharaan dan 

ambulans. Bangunan ini efisien dalam hal penggunaan energi dengan 

memanfaatkan dari pencahayaan alami yang optimal baik di ruang olahraga, 

ruang ganti. Ruang olahraga memiliki ventilasi untuk menjaga suhu di dalam 

tetap nyaman. 
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2.4.3 Kesimpulan Studi Banding 

Perbedaan bangunan Sport Center di Banten dan di Prancis sangat signifikan 

dilihat dari fasad, bentuk, tata ruang, dan konsep desainnya, dimana Sport 

Center di Prancis lebih banyak menggunakan jendela kaca yang berada di 

semua sisi bangunan bertujuan untuk mengoptimalkan cahaya matahari sebagai 

pencahayan alami di dalam bangunan dan ventilasi untuk penghawaan alami 

agar pengguna di dalam bangunan merasa nyaman serta akan menghemat 

energy. Jika melihat bangunan Sport Center di Banten, kurangnya pencahayaan 

alami karena bangunan tidak memiliki banyak jendela yang menyebabkan 

ruang menjadi gelap. Maka akan banyak memakai pencahayaan buatan seperti 

lampu yang menjadikan bangunan tidak hemat energi. Kesimpulan yang bisa di 

ambil dari kedua bangunan tersebut ialah pada perancangan nantinya agar 

menerapkan bangunan hemat energi dengan menggunakan jendela kaca di 

setiap sisi bangunan untuk pencahayaan alami dan bukaan – bukaan yang lebar 

dengan memanfaatkan  penghawaan alami untuk di dalam bangunan agar 

pengguna pengguna merasa nyaman. 

2.5 Karakter Obyek 

Berdasarkan berbagai uraian dan sumber tentang pemahamansport center serta 

dari beberapa studi banding, dapat diperoleh karakter obyek dari sport center 

ialah : 

 Olahraga Prestasi:  

Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara 

terncana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai 

prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 

 Olahraga Rekreasi:  

Olahraga yang dilakukan masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan 

yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya 

masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.  

 Rekreatif bagi pengunjung : 

Bersifat sebagai tempat yang mengandung hiburan  dan juga bisa 

berkesempatan untuk mengenal dan belajar dalam bidang olahraga 

 

 

 


