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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

 Judul laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang dipilih adalah 

PEKALONGAN BASKETBALL ARENA. Untuk mengetahui pengertian dari 

definisi judul tersebut akan diuraikan pengertian maupun penjabaran singkat dari 

setiap rangkaian kata yang digunakan untuk menyusun laporan ini. 

1. Pekalongan     : Merupakan Kota di pesisir pantai utara Provinsi Jawa  

     Tengah. Kota ini berbatasan dengan laut jawa di utara,  

     Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat,  

     Kabupaten Batang di timur. Kota Pekalongan terdiri atas 4 

     kecamatan, yakni Pekalongan utara, Pekalongan Barat,  

     Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur    

       (KotaPekalongan, 2017). 

2. Basketball  : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, basketball adalah  

                                      permainan bola yang dilakukan oleh dua regu, terdiri dari  

     lima orang, yang berusaha mengumpulkan angka dengan  

                           memasukkan bola ke dalam basket (Kamus Besar Bahasa                  

     Indonesia, 2017). 

3. Arena     : Tempat yang digunakan untuk berlatih dan bertanding pada 

     satu atau beberapa cabang olahraga. Istilah lain dari arena  

     adalah “gelanggang” yang memiliki pengertian sama 

     (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017). 

Berdasarkan uraian di atas, maka judul PEKALONGAN BASKETBALL ARENA 

merupakan suatu upaya untuk mewadahi para atlet maupun orang yang melakukan 

kegiatan bermain basket pada saat berlatih maupun penyelenggaran event. 
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1.2 Latar Belakang  

 Kota Pekalongan adalah salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi di 

Jawa Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Batang di 

timur, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat. Terdiri dari 4 

kecamatan yaitu Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, dan 

Pekalongan Selatan. Pekalongan memiliki 4 SMA Negeri dan beberapa SMA 

Swasta yang berprestasi dalam bidang olahraga basket. Prestasi Kota Pekalongan 

antara lain merebut juara Dulongmas se-Jateng, juara 2 Nuvo Cup se-Jateng, SMA 

3 meraih juara 2 putra dan juara 3 putri UPS Cup, juara 1 POM region III tahun 

2015, juara 1 Samatra Cup, juara 2 Porprov, juara 1 Piala Rektor Unnes, Juara 2 

Nasional tingkat SMA regu putri. Selain itu Pekalongan juga memiliki event 

tahunan antar SMP maupun SMA yang ikut menyumbang pemain untuk tingkat 

Kota, yaitu Smaga Cup, Walikota Cup, Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Smanka 

Cup, Bernadus Cup, dan 3 on 3. 

 Event di atas ikut menyumbang pemain berbakat untuk disaring menuju tim 

tingkat Kota dan beberapa siswa dari SMA di Pekalongan masuk ke dalam club 

nasional (Radar Pekalongan, 2016). Tidak sedikit pula atlet nasional yang berasal 

dari Pekalongan yang berasal dari keluarga kurang mampu, ataupun dengan 

kemampuan daya intelektual yang biasa biasa saja. Namun dengan mempunyai 

kualitas di bidang olahraga maka strata kehidupan mereka juga meningkat seiring 

dengan capaian prestasi (Interview Walikota Pekalongan POPDA, 2016). 

 Pekalongan sendiri telah memiliki beberapa team club yang cukup 

memajukan dunia basket di Kota Pekalongan diantaranya Sinar Selatan, Angel, dan 

Prisma. Ketiga club tersebut sudah sering mengikuti kejuaraan umum tingkat 

provinsi. Dalam pelatihannya club-club tersebut sering mengalami kendala masalah 

lapangan atau arena untuk bermain, pasalnya di Kota Pekalongan hanya memiliki 

satu arena basket indoordan jadwal berlatih sering bertabrakan dengan latihan team 

SMA maupun SMP di Pekalongan. 

 Menurut Ridho pelatih basket SMA N 3 Pekalongan (2017), prestasi 

tersebut tidak diimbangi dengan fasilitas yang diberikan oleh Pemkot untuk 

menunjang kegiatan basket. Keadaan GOR yang tidak memenuhi standar serta 



3 

 

 

 

kondisinya yang tidak terawat mengakibatkan para atlet tidak nyaman dalam 

melaksanakan latihan maupun event yang diselenggarakan. Bahkan saat ini banyak 

sekolah-sekolah dan club baru yang berlatih dengan fasilitas yang kurang memadai 

atau berlatih di tempat-tempat yang kurang representatif. Sehingga hal tersebut 

dapat menghambat perkembangan basket di Pekalongan. 

 Dalam perkembangan desain basketball arena sendiri, style arsitektur yang 

sering digunakan adalah style arsitektur kontemporer. Gaya ini banyak digunakan 

oleh desain-desain GOR basket di USA seperti Golden 1 Center markas Kings, 

American Airlines Arena markas Miami Heat, Quicken Loans Arena markas 

Clevland Cavaliers, dan Staple Center Arena markas LA Lakers. Pengaruh desain 

juga berperan penting untuk menarik orang supaya mendatangi sebuah tempat, 

maka dari itu pada Pekalongan Basketball Arena ini akan di desain sedemikian rupa 

mengikuti kiblat basket dunia di USA dengan gaya arsitektur kontemporer. 

 Menghadapi fenemoena tersebut, atlet, club, maupun penggemar basket 

memerlukan wadah yang representatif dimana mereka dapat melakukan aktifitas 

seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, kebugaran fisik, maupun menjadi tuan 

rumah untuk event basket tertentu. Dengan kekurangan-kekurangan tersebut 

muncul suatu pemikiran untuk menyediakan sebuah fasilitas PEKALONGAN 

BASKETBALL ARENA untuk mewadahi kegiatan pelatihan , pengadaan event 

tahunan, dan sharing mengenai basket education. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang Pekalongan Basketball Arena yang dapat menunjang 

dan mewadahi kegiatan para atlet pada saat berlatih maupun event khusus serta 

mewadahi para penggemar olahraga basket untuk beraktivitas di dalam area 

tersebut?  

2. Bagaimana menentukan pola tata masa dan mewujudkan konsep perencanaan 

danperancangan Pekalongan Basketball Arena dengan  style arsitektur 

kontemporer ? 
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1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

 Perencanaan dan perancangan yang dilakukan diharapkan dapat mencapai 

tujuan diantaranya sebagai berikut: 

1. Menciptakan arena basket yang sesuai standar dan dapat mewadahi kebutuhan  

    atletnya  maupun kebutuhan saat penyelengaraan event. 

2. Dapat menata pola tata masa dan mewujudkan konsep perencanaan dan  

    perancangan dengan style arsitektur kontemporer. 

1.4.2 Sasaran 

 Perencanaan dan perancangan yang dilakukan diharapkan dapat mencapai 

sasaran yang diinginkan, yaitu para atlet, team club, serta penggemar basket dapat 

melaksanakan latihan rutin, menonton pertandingan, serta melakukan kegiatan 

apapun yang berhubungan dengan dunia basket yang dapat bermanfaat bagi 

kesehatan maupun prestasi untuk Kota Pekalongan. 

1.5 Lingkup Pembahasan 

  Dasar Program Perencanaan dan Perancangan yang disusun dalam laporan 

ini dibatasi pada lingkup pembahasan Pekalongan Basketball Arena sebagai sarana 

publik yang menjadi tempat berlatih sekaligus tempat penyelenggaraan event-event 

basket skala internasional. Pembahasan dibatasi pada permasalahan di bidang 

arsitektur. Permasalahan lain yang tidak terkait dengan proses perencanaan dan 

perancangan arsitektur tidak dibahas secara detail di dalam laporan ini. 

1.6 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif yang akan 

dijabarkan secara singkat sebagai berikut: 

 Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk pembahasan 

tentang teori dan standar yang diperoleh dari data primer maupun sekunder, 

berikut adalah tahapan untuk mencapai metode deskriptif 

1. Studi literatur 
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Metode yang di lakukan untuk mendapatkan data tentang gambaran arena basket 

di beberapa tempat melalui refrensi buku, kabar harian, maupun jurnal. 

2. Studi komparasi 

Metode yang di lakukan untuk mendapatkan data melalui observasi, wawancara, 

maupun dokumentasi dari dua atau lebih mengenai kasus yang sedang diteliti. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang uraian latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup 

pembahasan, serta metode penelitian secara keseluruhan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang kajian obyek, studi kasus/komparasi, standard ruang, dan elemen 

perancangan guna mendukung penyusunan laporan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN DAN 

GAGASAN PERANCANGAN 

Berisi tentang lokasi, data fisik, data non fisik, serta gagasan perancangan secara 

keseluruhan. 

BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN          

PERANCANGAN 

Berisi tentang: 

1. Analisa dan konsep lingkungan 

2. Analisa dan konsep site: 

    a) Analisa dan konsep ruang 

    b) Analisa dan konsep massa 

    c) Analisa dan konsep tampilan arsitektur (eskterior dan interior) 

    d) Analisa dan konsep struktur dan utilitas 

   e) Analisa dan konsep penekanan arsitektur kontemporer 

 


