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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 PENGERTIAN JUDUL 

      Judul Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang dipilih adalah 

PEKALONGAN AQUATIC CENTER, dari judul tersebut dapat diartikan atau 

diuraikan sebagai berikut : 

Pekalongan :   Merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Tengah, yang berada di daerah Pantura bagian barat sepanjang 

pantai utara Laut Jawa memanjang ke Selatan dengan Kota 

Kajen sebagai Ibu Kota pusat Pemerintahan. Secara geografis 

terletak diantara : 6
0
 – 7

0
 23

0
 Lintang Selatan dan antara 109

0
 – 

109
0
 78

0
 Bujur Timur. 

Aquatic    :  Aquatic atau Akuatik merupakan berbagai macam bentuk 

aktivitas air yang dapat dilakukan di sungai, danau, laut, 

pantai, maupun kolam renang. Adapun bentuk olahraga atau 

kegiatannya antara lain renang, loncat indah, polo air, dan 

beragam bentuk lainnya (Susanto, 2014) 

Center        :   Kawasan atau area terpadu yang dilengkapi dengan berbagai 

fasilitas pendukung lainnya. Contoh kawasan bisnis, agama, 

kawasan olahraga dan rekreasi, dan lainnya 

Berdasarkan uraian diatas, maka pengertian judul secara keseluruhan dari 

“PEKALONGAN AQUATIC CENTER” adalah sebagai kawasan terpadu atau 

pusat olahraga dan rekreasi yang berhubungan dengan Akuatik di Kabupaten 

Pekalongan. 

1.2 Latar Belakang 

 Olahraga merupakan suatu kegiatan positif yang berfungsi untuk 

meningkatkan atau memelihara kesehatan dan memperkuat daya tahan otot-otot, 

selain itu olahraga untuk meningkatkan kemampuan gerak lebih lanjut (Lutan, 

1992).  
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 Tujuan kegiatan olahraga untuk meningkatkan kesehatan. Selain itu kegiatan 

olahraga dapat membantu meningkatkan  prestasi atlet, disisi lain kegiatan 

olahraga juga dapat  dilakukan sebagai kegaitan rekreasi yang bersifat menghibur, 

menyenangkan atau bisa dikombinasikan antara rekreasi dan edukasi. 

 Macam – macam olahraga sangat banyak mulai dari olahraga individu sampai 

kelompok. Salah satu contoh cabang olahraga yaitu cabang olahrag air. Olahraga 

air atau akuatik merupakan berbagai macam bentuk aktivitas air yang dapat 

dilakukan di sungai, danau, laut, pantai, maupun kolam renang. Adapun bentuk 

olahraga atau kegiatannya antara lain renang, loncat indah, polo air, dan beragam 

bentuk lainnya (Susanto, 2014) 

Berdasarkan (MENPORA, 2005) / undang-undang nomer 3 tahun 2005 

Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pada pasal 1 dijelaskan sebagai berikut : 

 Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang 

memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, 

pengembangan, dan pengawasan. 

 Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, 

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

 Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang 

dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan 

berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, 

kesehatan, dan kebugaran jasmani. 

 Olahraga prestasi adalah yang membina dan mengembangkan 

olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui 

kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan 

dan teknologi keolahragaan. 

 Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau 

kegemaran berolahraga. 

 Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh 

pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas 

kemahiran berolahraga. 
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 Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan 

kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, 

dan kegembiraan. 

 Perkembangan minat olahraga Akuatik khususnya renang di Kabupaten 

Pekalongan bisa dikatakan sangat bagus. Bahkan wahana kolam renang atau 

waterboom  di Kabupaten Pekalongan sebagai bisnis yang sangat menggiurkan, 

hal ini bisa dilihat bahwa di Kabupaten Pekalongan mempunyai 5 wahana kolam 

renang . Akan tetapi dari 5 wahana tersebut Kabupaten Pekalongan belum 

mempunyai stadion kolam renang yang berstandar nasional ataupun internasional. 

Melia Shafira L merupakan salah satu atlet renang pelajar andalan Kabupaten 

Pekalongan. Segudang pretrasi telah diraih remaja kelahiran 28 Januari 2000 ini 

dari kejurda yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, antar klub 

renang Se Pantura, Kejurnas, hingga kejuaraan yang digelar oleh pemerintah 

propinsi Jawa Tengah. Torehan Prestasi cemerlang yang paling mutahir adalah 

dinobatkannya sebagai perenang terbaik pada juara Kejurda Jawa Tengah dan 

DIY tahun 2013, yang digelar di Jogjakarta bulan april 2013. 

Menurut Pelatih renang sekaligus ayah kandung Melia, bapak Suprapto 

menjelaskan bahwa melia ini dipersiapkan untuk menjadi atlet Nasional dimasa 

mendatang, selanjutnya bapak Suprapto selaku pelatih Melia berharap ada 

dukungan pemerintah dan KONI untuk dapat membangun kolam renang sendiri 

milik Pemkab sebagai tempat latihan. Karena tempat latihan saat ini kurang 

memadai dan ukurannya yang terlalu pendek jalur lintasannya 

(www.pekalongankab.go.id, 2013).  

 Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saipul Bahri selaku salah 

satu staff di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DINPORAPAR) bahwa di 

Kabupaten Pekalongan akan dibuat Sport Center dan untuk waktu dekat ini 

pemkab ingin membangun arena Aquatic diarea Sport Center tersebut. Dari hasil 

wawancara tersebut diharapkan desain dari tugas DP3A (Dasar Pemrograman 

Perencanaan Perancangan Arsitektur) ini bisa menjadi alternatif desain bagi 

Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diangkat yaitu bagaimana merancang sebuah area 

atau kawasan “PEKALONGAN AQUATIC CENTER” ini berstandar 

Internasional. 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan perencanaan dan perancangan PEKALONGAN AQUATIC CENTER 

ini yaitu sebagai wahana olahraga masyarakat untuk meningkatkan derajat 

kesehatan baik dari sisi olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi sehigga 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

1.4.2 Sasaran 

 Sasaran perencanaan dan perancangan PEKALONGAN AQUATIC CENTER  

ini yaitu sebagai wadah untuk meningkatkan prestasi atlet cabang olahraga air 

atau akuatik di Kabupaten Pekalongan. 

 

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan 

Dilihat dari segi permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup 

pembahasan ini adalah : 

1. Perencanaan dan perancangan menata kawasan PEKALONGAN 

AQUATIC CENTER  yang penekanannya atau fokus pada stadion kolam 

renang indoor.  

2. Memasukkan unsur edukasi di perancanaan dan perancangan 

PEKALONGAN AQUATIC CENTER sehingga kawasan tersebut menjadi 

wahana air baik atletik maupun rekreasi yang berunsur edukasi. 

 

1.5 Metode Pembahasa 

1.6.1 Tahap Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan studi literatur, berikut 

ini merupakan penjabaraannya : 
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1. Metode Deskriptif 

Metode ini dengan cara pengumpulan data, pengumpulan data dengan 

cara : wawancara dengan narasumber yang terkait, pengumpulan data 

yang diperoleh dari instansi terkait, dan observasi lapangan secara 

langsung atau pengamatan secara langsung. 

2. Studi Literatur 

Metode ini dengan cara mencari teori ilmiah dalam bentuk buku, 

jurnal, penelitian sebelumnya dan lain-lain yang berhubungan dengan 

permasalahan. 

1.6.2 Tahap Analisis 

Tahap ini merupakan penguraian permasalahan berdasarkan data yang telah 

terkumpul kemudian dianalisa berdasarkan landasan teori yang berkaitan dengan 

permasalahan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penyusunan laporan Studio Konsep Perancangan 

Arsitektur ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang permasalahan yang diangkat sebagai 

dasar pelaksanan penelitian dengan mewujudkan tujuan yang 

hendak dicapai dalam sasaran dengan penggunaan metode-

metode tertentu. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang dikaitkan dengan permsalahan dan 

dasar-dasar sumber data mengenai penelitian yang diangkat.  

BAB III:GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN 

PERENCANAAN  

Berisi tentang data lokasi / data fisik, data sebaran aktifitas 

penduduk dan lingkungan sosial dan data-data yang terkait 

dengan perencanaan dan perancangan. 
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BAB IV :ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang hasil analisa dan konsep dari data lokasi atau data- 

data di lapangan dengan teori yang ada. 


