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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Perngertian Judul 

1. Sport :  sport atau olahraga merupakan tarjemahan dari kata sport 

yang berasal dari bahasa latin, disportare, yang berarti menghibur diri. 

Selain itu pengertian dari sport adalah sebagai berikut : 

 Kegiatan melakukan kemampuan fisik tertentu berupa kekuatan 

dan ketangkasan yang dilakukan dalam pertandingan atau 

perlombaan ataupun untuk bersenang-senang. 

 Gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. 

 Bentuk kegiatan jasmani yang terdapat dalam permainan atau 

perlombaan yang juga intensif dalam rangka memperoleh 

rekreasi, kemenangan dan berprestasi optimal. 

2. Mall : Mall mempunyai beberapa arti yang dapat dimengerti dari 

berbagai sumber, yaitu: 

 jalanan pedestrian dengan terbuka atau tertutup (dalam 

bangunan) yang biasanya merupakan suatu akses dari atau ke 

pertokoan dan tertutup secara permanen terhadap segala macam 

kendaraan. 

 Salah satu pengikat shopping center yang memisahkan sirkulasi 

atau lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki serta meningkatkan 

keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. Mempunyai suatu 

daya tarik di daerah tengah yang terbuka dan dikembangkan 

menjadi taman jalan-jalan diberi bunga, air mancur, vegetasi, 

street furniture dan patung. Suasana yang tercipta adalah 

lingkungan taman sehingga pengunjung dapat santai dengan 

beristirahat di bangku sambil menikmati keadaan sekelilingnya. 

 Suatu pedestrian yang bebas dari arus kendaraan dan 

merupakan mata rantai yang melayani unit pertokoan di 

dalmnya terdapat court, yaitu suatu focal point yang 

merupakan bagian dari mall. 
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3. Surakarta  : Salah satu kota propinsi jawa tengah yang berada 

di tengah – tengah pulau jawa. 

Jadi dari pengertian judul di atas, dimana pengertian dari Sport  

Mall di Surakarta adalah jalan pedestrian yang tertutup (berada di dalam 

bangunan) yang merupakan akses dari atau menuju kepertokoan alat-alat 

dan informasi olahraga yang tertutup secara permanen terhadap segala 

macam kendaraan yang melewati jalanan ini (disediakan area lain untuk 

kendaraan) dan melayani bentuk kegiatan jasmani yang terdapat dalam 

permainan atau perlombaan yang juga intensif dalam rangka memperoleh 

rekreasi, kemenangan dan berprestasi optimal. 

1.2 Latar Belakang 

Sport mall adalah sebuah bangunan mix used yang dapat mewadai 

dari fungsi komersial (shopping) dan juga dapat difungsikan sebagai arena 

olahraga atau berbagai kegiatan jasmani yang terdapat dalam permainan 

atau perlombaan yang juga intensif dalam rangka memperoleh rekreasi, 

kemenangan dan berprestasi optimal. 

Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota  Surakarta  

merupakan  salah  satu  dari  pusat  –pusat  pengembangan olahraga di  

Jawa Tengah  selain  Semarang,  Pekalongan  dan  Cilacap.  Kebijakan 

pemerintah Kotamadya  Surakarta dalam bidang olahraga  yang tercantum 

dalam RUTRK  Surakarta  yang   mencantumkan  strategi  dan  kebijakan  

dalam  bidang olahraga yang meliputi penyediaan fasilitas olahraga di sisa 

lahan yang ada (terbuka maupun tertutup di dalam gedung perkantoran 

maupun perdagangan). 

Merebaknya fasilitas sejenis di Kota-kota lain, seperti di Jakarta 

(Kelapa Gading  Sport  Mall,  Mall  Taman  Anggrek,  dll.)  menunjukkan  

bahwa  fasilitas tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat. 

Demikian juga dengan Kota Surakarta  yang  mulai  berkembang sudah  

seharusnya  berperan  serta  dan  ikut mengimbangi kota-kota besar 

lainnya. 
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Untuk prospek pendirian fasilitas olahraga dan rekreasi di 

Surakarta sangat dibutuhkan karena, Kota Surakarta merupakan salah 

satu dari pusat-pusat pengembangan olahraga dan rekreasi di Jawa 

Tengah. Yang kedua misi Kota Surakarta sebagai kota olahraga yang 

terangkum dalam program Tri Krida Utama, yaitu Kota Budaya-Wisata, 

Kota Perdagangan dan Kota Olahraga. Ketiga kondisi fasilitas olahraga 

yang ada di Surakarta belum mewadai, belum lengkap dan kurang 

memenuhi standar terutama untuk fasilitas indoor. Keempat, Antusiasme  

masyarakat  Surakarta yang  tinggi  terhadap  olahraga  dan  tingginya 

kesadaran  masyarakat akan pentingnya berolahraga menjadi modal dasar 

bagi perkembangan olahraga di Surakarta. Dan terakhir, karena olahraga  

juga  bersifat  rekreasi  sehingga  fasilitas  yang  memadukan  rekreasi 

olahraga dan berbelanja merupakan hal yang baru., diharapkan fasilitas 

tersebut dapat memenuhi tuntutan masyarakat sehingga terwujud efisiensi 

tenaga, waktu dan tempat. 

 

Pada beberapa periode tahun terakhir ini, Kota Surakarta 

mengalami perkembangan yang cukup pesat, khususnya dalam laju 

pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Dengan demikian 

aktivitas dan kebutuhan masyarakat juga menjadi meningkat baik secara 

kualitas maupun kuantitas, sehingga pemerintah perlu memperhatikan 

kebutuhan masyarakat kota dengan pengadaan sarana dan prasarana yang 

baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Surakarta. 

  Salah satu kebutuhan tersebut adalah upaya untuk menciptakan 

fasilitas perbelanjaan alat-alat dan informasi olahraga di Surakarta, dimana 

saat ini belum ada tempat yang menjadi pusat perbelanjaan dalam hal ini 

yang lengkap dengan fasilitas olahraga yang baik. Mayoritas toko atau stan 

alat dan informasi olahraga tersebar diberbagai tempat, plaza, maupun 

mall yang ada di Kota Surakarta, begitu pula fasilitas olahraga. Dengan 
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demikian kebutuhan akan fasilitas untuk kebutuhan ini menjadi 

pertimbangan untuk didirikan. 

 

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dibuat rumusan masalah, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat sebuah rancangan bangunan yang mampu 

menjadi pusat perbelanjaan segala macam alat-alat dan informasi 

olahraga serta menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat Surakarta? 

2. Bagaimana membuat sebuah rancangan bangunan olahraga yang 

mampu menampung kegiatan olahraga bagi masyarakat Surakarta? 

 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

1. Membuat sebuah bangunan yang mampu menjadi pusat 

perbelanjaan segala macam alat-alat dan informasi olahraga 

sekaligus sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat Surakarta. 

2. Membuat sebuah bangunan yang dapat memenuhi dan 

menunjang fasilitas olahraga dan pengembangan terhadap 

sarana olahraga sehingga dapat meningkatkan kesehatan 

jasmani, rohani, dan jiwa sportivitas serta prestasi masyarakat 

Surakarta sebagai pengguna. 

 

 

 

 

 1.4.2 Sasaran 

  Menghasilkan konsep dan perancangan sport mall, beserta 

fasilitas-fasilitas penunjangnya sebagai pusat perbelanjaan alat 



5 
 

olahraga sekaligus sebagai sarana yang mampu menampung 

kegiatan olahraga bagi masyarakat Surakarta. 

 

1.5 Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.5.1 Batasan Masalah 

1. Pembahasan lebih ditekankan pada permasalahan dan persoalan 

yang ada, dengan harapan nantinya akan menghasilkan factor 

penentu pada perencanaan dan perancangan fisik bangunan 

2. Dalam pembahasan ini di sesuaikan dengan lingkungan disiplin 

arsitektur, sedangkan pembahasan di luar disiplin ilmu 

arsitektur tidak di bahas secara rinci dan mendalam karena titik 

berat pembahasan pada segi arsitekturnya. 

 

 1.5.2 Lingkup Pembahasan 

Sport mall untuk masyarakat Surakarta  sebagai sebagai pusat 

perbelanjaan, olahraga dan rekreasi terpadu, yaitu sebagai sarana 

perbelanjaan alat-alat olahraga sekaligus sebagai tempat kegiatan olahraga 

atau jasmani yang terdapat dalam permainan atau perlombaan yang juga 

intensif dalam rangka memperoleh rekreasi, kemenangan dan berprestasi 

optimal. 

 

1.6 Metode  pembahasan 

1.6.1 Metoda Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Merupakan pengumpulan data dalam bentuk pengamatan terhadap  

lokasi, potensi dan permasalahan yang ada.   

 

 

2. Survey Instansional  

Proses untuk mencari sumber dan memperoleh data yang 

didapatkan dari instansi terkait. 
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3. Studi Literatur  

Merupakan studi terhadap tulisan dan karya yang sudah ada dan 

yang  berkaitan, misalnya dari :  

a. Media cetak dan elektronik untuk mendapatkan issue-issue 

dan perkembangannya serta berita-berita yang dapat 

menjadi acuan penulisan konsep.  

b. Referensi pustaka berupa buku-buku maupun skripsi yang 

mendukung dalam penulisan.  

4. Studi Komparatif  

Merupakan studi perbandingan terhadap bangunan atau sarana  

yang sudah ada dan sekiranya berhubungan.  

 

1.6.2 Tahap analisa 

 Melakukan penelitian dan data-data kemudian melakukan 

analisa data pengumpulan data observasi dan studi literatur. 

 

1.6.3 Tahap sintesa 

 Merupakan tahap konsep dengan menyimpulkan hasil dari data. 

 

1.6.4 Hasil 

1. Mengklasifikasi data yang diperoleh, mengelompokkan data 

yang sejenis, dan menyusun secara sistematis. 

2. Mengevaluasi data yang terkumpul serta mengkaitkan data 

yang satu dengan yang lain guna menunjang pembahasan. 

3. Melakukan analisa terhadap data-data yang terkumpul, 

untuk pendekatan perencanaan dan perancangan. 

4. Merumuskan konsep perencanaan dan perancangan 

berdasarkan perumusan dari hasil analisa. 

 

1.7 Sistematika Pembahasan 

A. Bab I Pendahuluan 



7 
 

 Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan 

yang menguraikan secara garis besar pembahasan permasalahan untuk 

mendapatkan landasan program perencanaan dan perancangan 

arsitektur. 

 

B. Bab II Tinjauan Umum 

 Berisi tentang tinjauan terhadap literatur-literatur yang meliputi 

tinjauan mengenai shopping mall, fasilitas mall, tinjauan mengenai 

sport center, tinjauan fasilitas sport center, dan studi Komparasi.  

 

C. Bab III Tinjauan Kota Surakarta 

Berisi tentang tinjauan umum kota Surakarta dan tinjauan eksisting 

mengenai mall, area perbelanjaan dan area olahraga di Surakarta.  

 

D. Bab IV Analisa Pendekatan dan Konsep Perencanaan  

Berisi tentang analisis pendekatan dan konsep perencanaan yang  

digunakan sebagai acuan perancangan desain Sport mall.  

 

 


