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REDESAIN ARENA PACUAN KUDA TEGALWATON SEBAGAI PUSAT 

KOMPETISI DAN WISATA EDUKASI DI KABUPATEN SEMARANG 

Abstrak 

Abstract 

Arena Pacuan Kuda Tegalwaton sering dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan kompetisi tingkat 
daerah maupun tingkat nasional. Dalam setahun bisa mencapai tujuh kompetisi daerah maupun 
nasional yang di selenggarakan di arena pacuan kuda Tegalwaton. Namun kondisi fasilitasnya 
kurang terawat, bahkan kekurangan beberapa fasilitas pendukung. Arena Pacuan Kuda Tegalwaton 
saat ini hanya difungsikan sebagai tempat penyelenggara kompetisi, padahal area ini mempunyai 
potensi wisata yang bagus. Arena ini terletak di Kabupaten Semarang, dimana Kabupaten Semarang 
termasuk ke dalam program wisata joglosemar. Selain itu, Desa Tegalwaton mudah diakses dari 
Jalan Raya Solo-Semarang dan dari Jalan Tol Solo-Semarang. Berkuda sendiri termasuk ke dalam 
salah satu olahraga yang baik menurut syariat Islam. Khalifah Umar bin Khattab ra. pernah 
menganjurkan "Ajari anakmu berenang, berkuda, dan memanah." Sehingga berlatih mengendarai 
kuda adalah salah satu olahraga yang sangat dianjurkan agama. Dengan demikian dibutuhkan Arena 
Pacuan Kuda Tegalwaton sebagai pusat kompetisi di Kabupaten Semarang yang bukan hanya 
sebagai kompetisi, namun juga sebagai wisata edukasi dengan menambahkan beberapa fasilitas 
pendukung. Perancangan dilakukan berdasarkan hasil dari evaluasi purna huni/ EPH yang didapat 
dari hasil survey lapangan. Pada tribun, perancangan bangunan menggunakan metode metafora 
dengan melalui perhitungan panjang atap menggunakan rumus fisika bangunan yang dapat 
memaksimalkan kenyamanan bangunan terhadap arah sinar matahari.

Kata Kunci : Arena Pacuan Kuda, Tegalwaton, Berkuda, Wisata Edukasi

Tegalwaton Horse Race Arena is often used as a venue for regional and national level competitions. 
Within a year it can reach seven regional and national competitions held at the Tegalwaton racetrack. 
But the condition of the facilities is poorly maintained, even lacking some supporting facilities. The 
Tegalwaton Horse Race Arena is currently only functioned as a venue for competition organizers, even 
though this area has good tourism potential. This arena is located in Semarang Regency, where 
Semarang Regency is included in the Joglosemar tourist program. In addition, the Tegalwaton Village 
is easily accessible from the “Solo-Semarang” Highway and from the “Solo-Semarang” Toll Road. 
Horse riding is included in one of the good sports according to Islamic law. Caliph Umar bin Khattab 
may Allah be pleased with him. once suggested "Teach your child to swim, ride, and archery." So 
practicing riding a horse is one of the most recommended sports of religion. Thus the Tegalwaton 
Horse Race Arena is needed as the center of competition in Semarang Regency which is not only a 
competition, but also as an educational tour by adding several supporting facilities. The design is 
designed based on the “Evaluasi Purna Huni/ EPH” obtained from a survey. In the grand stand, 
building design using the metaphor method by calculating the length of the roof using the physics 
formula of the building which can maximaze the comfort of buildings towards the direction of sunlight.

Keywords : Horse Race Arena, Tegalwaton, Horse Riding, Educational Tour
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Umum 

Pacuan kuda adalah olahraga berkuda yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Kuda 

dilatih untuk berpacu menuju garis akhir (finish) melawan peserta lain. Contohnya adalah 

balap kereta kuda yang populer pada masa Romawi kuno. Di kalangan masyarakat Nordik 

juga dikenal pacuan kuda milik dewa Odin dengan raksasa Hrungnir dalam mitologi 

mereka. Namun di masa kini selain sebagai kuda pacu, kuda juga dapat meningkatkan 

kreatifitas anak dan sebagai sarana hiburan. 

Berkuda adalah salah satu dari tiga olahraga yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. 

Seseorang yang menaiki kuda harus berani dan mampu mengendalikan kuda tersebut saat 

kuda tersebut berlari cepat. Hal ini dimaksudkan agar seseorang mampu menjadi pemimpin 

yang berani dan mampu mengendalikan dirinya dalam situasi apapun. 

1.2 Latar Belakang Khusus 

Di Jawa Tengah terdapat beberapa gelanggang pacuan kuda, salah satunya terletak di Desa 

Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Arena ini biasa menjadi tempat 

diselenggarakannya kompetisi pacuan kuda tingkat nasional, tetapi fasilitas yang disediakan 

masih sangat kurang, contohnya tidak adanya lahan parkir, tribun penonton yang kecil, 

selain itu karena letak dari tribun dan lapangan pacuan kuda dipisahkan oleh jalan umum, 

keamanan dan kenyamanan dari penonton dan pengendara menjadi kurang maksimal. 

Desa Tegalwaton sendiri dikenal sebagai desa kuda karena di desa ini terdapat banyak sekali 

kuda, dengan jenis kuda tunggangan maupun kuda balap. Selain kuda, di desa ini juga 

terdapat joki kuda yang sudah pensiun karena berat badannya sudah tidak memenuhi 

standar. Hal ini bisa di manfaatkan sebagai kuda sewaan sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan warga sekitar. 

1.3 Permasalahan 

a. Bagaimana meredesain Pacuan Kuda Tegalwaton menjadi pusat kompetisi yang

berstandar nasional ?

b. Bagaimana meredesain Pacuan Kuda Tegalwaton menjadi area wisata edukasi berkuda

?

2. METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam laporan ini antara lain: 

2.1 Metode Studi Literatur 

Digunakan untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai buku sebagai acuan dan untuk 

perkembangan. Mendapatkan data sekunder dokumen perencanaan sebagai acuan 

penyusunan laporan 

2.2 Metode Survey Lapangan 

Metode dengan mengamati dan meneliti atau mengukur kondisi secara nyata dilapangan 

saat ini. Setelah data-data terkumpul maka selanjutnya akan di analisa yang nantinya akan 

dijadikan sebagai acuan atau gagasan dalam dasar-dasar perancangan Arena Pacuan Kuda. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga
https://id.wikipedia.org/wiki/Kuda
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekaisaran_Romawi
https://id.wikipedia.org/wiki/Nordik
https://id.wikipedia.org/wiki/Odin
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hrungnir&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mitologi
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Lokasi Site 

Lokasi Arena Pacuan Kuda berada di daerah Kecamatan Tengaran, lebih tepatnya di Desa 

Tegalwaton. Kecamatan Tengaran terletak di Kabupaten Semarang bagian selatan. 

Kecamatan Tengaran berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di sebelah timur, Kota 

Salatiga di sebelah utara dan Kecamatan Suruh. Arena Pacuan Kuda Tegalwaton memiliki 

luas lahan sebesar 135.086,06 m²/13,5 Ha dengan Panjang lintasan sepanjang kurang lebih 

1,2 Km dengan lebar lintasan sebesar 15 meter. Material lintasan menggunakan pasir 

dengan kualitas tinggi dan halus. Lintasan pacuan kuda disini tidak berbentuk oval, 

melainkan hampir berbentuk persegi. 

Gambar 1 Lokasi Site 

Sumber : https://www.google.com/maps 

Arena Pacuan Kuda Tegalwaton masih sering digunakan untuk kejuaraan tingkat nasional 

maupun daerah. Dalam satu tahun biasa terdapat kurang lebih tujuh kompetisi tingkat 

nasional dan daerah. Salah satu permasalahan yang terdapat di Arena Pacuan Kuda 

Tegalwaton ini adalah letak tribun dan lintasan yang dipisahkan jalan. 

Gambar 2 Jalan Pemisah Tribun dan Lintasan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Berikut adalah beberapa fasilitas yang terdapat di lokasi saat ini yaitu: 

a. Lintasan

Lintasan Arena Pacuan Kuda Tegalwaton memiliki bentuk seperti persegi. Untuk material 

pada lintasan menggunakan material pasir urug. Kondisi lintasan pacuan kuda bisa 

dikatakan terawat. Material pada lintasan juga dijaga kualitasnya karena masih sering 

digunakan untuk kompetisi. Sebagai contohnya saat akan diadakan kompetisi, lintasan 

dibersihkan dari kerikil-kerikil yang dapat melukai kuda pacu. Selain itu kualitas pasir yang 

digunakan juga pasir pilihan yang halus. 
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Gambar 3 Material Pasir Pada Lintasan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

b. Tribun

Dari segi arsitektur, tampilan dari tribune yang terdapat di Pacuan Kuda Tegalwaton bisa 

dikatakan kurang menarik. Karena dari segi bentuk terlihat sangat sederhana, selain itu dari 

segi material juga kurang variatif. Untuk kondisi tribun saat ini juga kurang terawat, karena 

terdapat coret-coretan di tribun bagian depan. Selain itu karena pemilihan material yang 

kurang tepat pada bangku penonton ditumbuhi rerumputan bahkan juga terdapat sampah 

makanan dan minuman di area bangku penonton. 

Gambar 4 Kondisi Tribun Penonton 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

c. Kandang Kuda

Kandang kuda yang disediakan sangat terbatas, karena hanya ada 12 kandang kuda 

sementara dan hanya dapat menampung kuda dengan jumlah yang sama. Kondisinya pun 

kurang terawat karena terdapat rumput-rumput yang lebat dan kotor. 

Gambar 5 Kandang Kuda 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

d. Menara Pengawas

Pada Arena Pacuan Kuda Tegalwaton, terdapat dua control tower atau menara pengawas 

yang terdapat pada sisi selatan dan timur lintasan. Kondisi menara juga kurang baik. Karena 

material menara menggunakan besi,  sebagian besi mengalami korosi dan keamanan menara 

juga berkurang. Selain itu atap menara juga sedikit rusak dan mengakibatkan atap bolong. 
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Gambar 6 Menara Pengawas 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

3.2 Gagasan Perancangan 

Dalam Redesain Arena Pacuan Kuda Tegalwaton terdapat beberapa rencana perancangan 

yaitu: 

Tabel 1 Gagasan Perancangan 

No Bangunan/ 

Fasilitas 

Kondisi Keterangan 

1 Lintasan Baik dan terawat Masih dipertahankan, namun 

mengurangi sedikit panjang 

lintasan digunakan untuk letak 

tribun dan bangunan 

pendukung 

2 Tribun Terpisah oleh jalan, 

dari segi keindahan 

kurang menarik, 

terdapat coretan 

Merancang ulang dengan 

mengubah lokasi dan arah 

hadap bangunan mengarah ke 

utara. Menambah fasilitas 

ruang p3k, jumpa pers, kantor, 

dan area vip yang terdapat di 

dalam bangunan. 

3 Kandang Hanya terdapat 12 

kandang kuda 

sementara yang 

tidak terawat 

Merancang ulang dengan 

menambah kapasitas kuda 

menjadi 200 kuda dan 

mengubah lokasi sesuai 

dengan analisa 

4 Stall 

Paddock 

Kurang terawat dan 

ditumbuhi rumput 

yang tinggi 

Merancang ulang dengan 

memindah lokasi yang telah 

ditentukan sesuai dengan 

analisa 

5 Galeri - Merancang sebuah galeri yang 

berisi tentang berbagai 

peristiwa bersejarah yang 

pernah terjadi 

6 Lapangan 

Pertunjukan 

- Merancang sebuah lapangan 

kecil untuk tempat pelatihan 
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No Bangunan/ 

Fasilitas 

Kondisi Keterangan 

Equestrian 

dan 

Pelatihan 

berkuda dan lapangan untuk 

pertunjukan/ equestrian 

7 Parkir - Merancang area parkir agar 

dapat menampung lebih 

banyak pengunjung 

8 Area 

Kuliner dan 

Souvenir 

- Merancang area retail yang 

berisi tempat makan dan 

tempat menjual souvenir 

9 Mushola - Merancang sebuah mushola 

untuk tempat beribadah para 

pengunjung saat berkunjung 

10 Loker 

Peserta 

- Menambah sebuah bangunan 

loker yang berfungsi sebagai 

area menunggu para peserta 

saat kompetisi berlangsung. 

Sumber : Penulis, 2019 

3.3 Analisa dan Konsep Makro 

3.3.1 Analisa dan Konsep Pencapaian 

Tujuan dari analisa pencapaian adalah untuk menentukan Main Entrance (ME) dan Side 

Entrance (SE) dengan dasar pertimbangan yaitu kemudahan akses, arus kendaraan, potensi 

jalan dan tingkat keamanan. 

Tabel 2 Analisa Pencapaian 

Analisa 

ME 

i. Mudah dijangkau dari jalan utama dan terlihat dengan

jelas.

ii. Menghadap kearah jalan utama untuk kemudahan

sirkulasi.

SE 
i. Tidak terletak dijalan utama dan mengganggu keberadaan

ME.

ii. Menjadi sirkulasi penunjang.

Sumber : Penulis, 2019 
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Gambar 7 Konsep Pencapaian 

Sumber : Penulis, 2019 

3.3.2 Analisa dan Konsep Zonasi 

Tujuan analisa zonasi adalah untuk menghindari tabrakan antar kelompok kegiatan yang 

dapat mempengaruhi kenyamanan dengan dasar pertimbangan analisis jenis kegiatan, sifat 

kegiatan, konsep perencanaan dan analisis pencapaian. 

Tabel 3 Analisa Zonasi 

Sifat Ruang Analisa 

Publik i. Paling mudah diakses oleh umum.

Semi Publik 

i. Dapat diakses oleh umum dengan beberapa

syarat.

ii. Membatasi area publik dan privat

Privat 

i. Hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki

kepentingan.

ii. Letak sedikit tersembunyi

Sumber : Penulis, 2019 

Gambar 8 Konsep Zonasi Bangunan 

Sumber : Penulis, 2019 

3.3.3 Analisa dan Konsep Arah Sinar Matahari 

Perhitungan ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan panjang tritisan pada tribun saat 

garis edar matahri berada di utara untuk menghindari silau matahari saat siang hari. Untuk 

menentukan sudut sinar matahari menggunakan situs www.andrewmarsh.com. Sebuah situs 

yang memberikan informasi kemiringan cahaya matahari di suatu tempat yang telah 

ditentukan dan sesuai waktu yang ditentukan. 
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Gambar 9 Analisa Arah Sinar Matahari 

Sumber : Penulis, 2019 

Gambar 10 Sudut Matahari 

Sumber : http://andrewmarsh.com/apps/staging/sunpath3d.html 

Rumus perhitungannya yaitu: 

SH = PH . Tan(Ω) 

17m = PH . Tan(60°) 

PH = 17/1,73 

PH = 9,82m 

3.3.4 Analisa dan Konsep Orientasi dan View 

Bangunan utama yaitu tribun akan menghadap ke utara karena terdapat salah satu view 

bagus. Bangunan tribun dipilih karena di bangunan tersebut orang akan banyak sekali 

berkumpul dan menghadap kearah lintasan, sehingga saat menunggu kompetisi dimulai, 

ataupun jeda saat kompetisi, penonton dapat melihat pemandangan yang bagus di depan 

mereka. 

Gambar 11 Konsep View 

Sumber : Penulis, 2019 

3.3.5 Analisa dan Konsep Kebisingan 

Sumber kebisingan dari luar site terbesar bersumber dari arah timur site, dikarenakan 

terdapat jalan utama yang dilalui banyak kendaraan bermotor. Dari arah utara dan barat 

terdapat jalan kecil yang jarang dilalui kendaraan sehingga tingkat kebisingan rendah. 

Masalah kebisingan dapat direduksi dengan jarak. Dengan zonasi yang tepat yaitu area 

privat yang membutuhkan ketenangan dijauhkan dari sumber utama kebisingan dan area 
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yang tidak membutuhkan ketenangan bisa diletakkan di dekat sumber utama kebisingan 

dengan penambahan reduksi berupa pepohonan. 

Gambar 12 Analisa Kebisingan 

Sumber : Penulis, 2019 

Untuk sumber kebisingan dari dalam site berasal dari tribun. Karena kompetisi hanya ada 

sekitar tujuh kali dalam setahun, dan sumber kebisingan dari suara manusia yang cenderung 

memiliki tingkat dB rendah sehingga penanganan masalah kebisingan hanya menggunakan 

jarak. Selain itu kompetisi biasa di mulai menjelang siang sampai sore, karena keadaan suhu 

sekitar panas, udara akan bergerak keatas. Suara akan ikut bergerak keatas dan terdorong 

oleh angin. Sehingga kebisingan dari dalam site bisa di redam. 

3.4 Analisa dan Konsep Mikro 

3.4.1 Rekapitulasi Peruangan 

Rekapitulasi total besaran tiap jenis Fasilitas 

Fasilitas Utama = 8.002,0564 m2 

Fasilitas Pendukung = 2.005,536 m2 

Area Servis = 172,64 m2 

Pengolahan Kotoran = 124,80 m2 

Area Parkir = 8.286,48 m2 

Jadi Total Keseluruhan   = 18.466,71 m2 

Total Luas Lantai 1 = 15.677,31 m2 

Luas Lahan = 135.086,06 m2

Menurut Perda Kab. Semarang no 5 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, Koefisian Dasar 

Bangunan (KDB) 30-45%, dimana lahan yang terbangun sebagai dasar bangunan sebesar 

30-45% dari luas lahan dan sisanya menjadi ruang terbuka. 

Luas lahan yang dibangun = 30% x Luas lahan 

= 30 % x 135086,06 

= 40525,818 m2 

Jadi total KDB yang digunakan sebesar 15.677,31 m2, sehingga KDB masih dibawah batas 

maksimum. 
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Koefisien Dasar Hijau (KDH) bisa dicari dari pengurangan luas lahan dan luas lantai 1 

yaitu: 

KDH = 135.086,06 m2 - 19.464,852 m2

= 119.408,75 m2 

3.5 Analisa dan Konsep Bangunan 

3.5.1 Ide Bentuk Bangunan 

Bangunan utama pada arena pacuan kuda Tegalwaton adalah tribun penonton. Ide bentuk 

tribun diambil dengan analisa metafora. Analisa metafora adalah menerangkan suatu subjek 

dengan subjek lain, mencoba untuk melihat suatu subjek sebagai suatu yang lain. Ide bentuk 

tribun diambil dari sepatu kuda yang potong, bentuk ini kemudian diterapkan pada atap 

tribun. 

Gambar 13 Ide Bentuk Bangunan 

Sumber : Penulis, 2019 

Gambar 14 Ide Bentuk 3D 

Sumber : Penulis, 2019 

3.5.2 Analisa dan Konsep Struktur dan Konstruksi 

Jenis pondasi sub structure yang akan digunakan dalam bangunan arena pacuan kuda 

Tegalwaton yang direncanakan ini nanti adalah pondasi tiang pancang. Jenis pondasi ini 

dipilih karena sangat cocok digunakan untuk bangunan bertingkat rendah dengan bentang 

lebar. 

Gambar 15 Pondasi Tiang Pancang 

Sumber : http://bangunan88.com 

Jenis super structure yang akan digunakan dalam bangunan arena pacuan kuda Tegalwaton 

yang direncanakan ini nanti adalah struktur rangka dengan bahan beton. Dengan 

memadukan kolom sebagai unsur vertikal untuk menyalurkan beban ke tanah dan balok 

sebagai unsur horizontal yang mengikat dan menyalurkan beban ke kolom. 
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Gambar 16 Struktur Rangka 

Sumber : http://bangunan88.com 

Jenis super structure yang akan digunakan dalam bangunan arena pacuan kuda Tegalwaton 

yang direncanakan ini nanti adalah struktur space truss. Struktur space truss adalah salah 

satu jenis struktur bentang lebar. Struktur ini biasanya di gunakan untuk atap stadion, 

maupun atap bandara dimana dibutuhkan bentang yang sangat lebar. 

Gambar 17 Struktur Space Truss 

Sumber : https://id.pinterest.com 

3.5.3 Analisa dan Konsep Utilitas 

a. Analisa Sistem Air Bersih

Kebutuhan air bersih digunakan untuk ruang-ruang seperti toilet, dapur, mushola, 

foodcourt. Jenis air yang digunakan adalah air yang bersumber dari air sumur dan air 

PDAM. Sistem distribusi air yang digunakan adalah sistem down feed, artinya tandon air 

terdapat diatas dan distribusi air memanfaatkan gravitasi bumi sehingga lebih menghemat 

listrik. Berikut ini adalah diagram distribusi air bersih. 

Gambar 18 Alur Distribusi Air Bersih 

Sumber : Penulis, 2019 

b. Analisa Sistem Air Kotor

Air kotor dapat berasal dari beberapa tempat yaitu toilet dan dapur. Untuk air kotor dari 

toilet, sebelum dibuang ke alam dilakukan penyaringan di septic tank agar saat dibuang ke 

alam sudah bersih. Dibawah ini adalah diagram pembuangan air kotor. 

Gambar 19 Alur Pembuangan Air Kotor Toilet 

Sumber : Penulis, 2019 
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c. Analisa Sistem Drainase

Sistem drainase adalah sistem yang mengatur buangan air hujan. Sistem drainase berfungsi 

untuk mengurangi masalah seperti banjir di area pacuan kuda. Di arena pacuan kuda 

tegalwaton limpasan air hujan diatasi dengan sumur resapan. Sumur resapan terdapat di 

beberapa titik, terutama di lintasan dimana arena lintasan cenderung terbuka tanpa atap. 

Sumur resapan dibuat dengan material beton, di dalam sumur resapan terdapat batu kerikil 

dan ijuk, dengan penutup yang terbuat dari beton berlubang untuk air hujan masuk. 

Gambar 20 Sumur Resapan 

Sumber : Penulis, 2019 

d. Analisa Sistem Pembuangan Sampah

Untuk pembuangan sampah di area pacuan kuda Tegalwaton menggunakan bak 

penampungan sampah sementara yang tersebar di kawasan, selanjutnya seluruh sampah 

tersebut di tampung sebelum di buang ke pembuangan sampah kota. 

Gambar 21 Alur Distribusi Pembuangan Sampah 

Sumber : Penulis, 2019 

e. Analisa Sistem Pengolahan Kotoran Kuda

Kotoran kuda di arena pacuan kuda Tegalwaton tidak dibuang begitu saja, tetapi diolah 

menjadi pupuk kompos. Pengolahan kotoran kuda dilakukan di area khusus pengolahan 

kotoran kuda. Letak tempat pengolahan tersebut jauh dari pengunjung, tetapi dekat dengan 

kandang. 

Gambar 22 Letak Bangunan Pengolahan Kotoran Kuda 

Sumber : Penulis, 2019 

Untuk ruang ruang di dalam bangunan terdapat ruang pengeringan, ruang fermentasi, dan 

ruang penggilingan. Kebutuhan ruang tersebut di dapat dari proses-proses pembuatan pupuk 

kompos. Berikut diagram pembuatan pupuk kumpos: 
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Gambar 23 Alur Pengolahan Kotoran Kuda 

Sumber : Penulis, 2019 

f. Analisa dan Konsep ME

Di sekitar tapak sudah dapat dijangkau oleh jaringan listrik PLN, sehingga sumber utama 

daya listrik di arena pacuan kuda Tegalwaton dapat menggunakan jaringan listrik PLN. 

Keuntungan menggunakan jaringan litrik dari PLN adalah perawatannya yang lebih mudah 

dan tidak memerlukan perawatan khusus. Untuk tenaga cadangan saat jaringan listrik PLN 

mengalami masalah atau terputus, digunakan genset sebagai pengganti tenaga listrik 

cadangan. Kapasitas daya listrik sama besarnya dengan daya yang dihasilkan oleh PLN. 

Dengan menggunakan automatic main panel, akan secara otomatis mengalihkan sumber 

daya listrik menuju genset saat jaringan listrik PLN terputus. Berikut adalah sistem 

mekanikal. 

Gambar 24 Alur Sistem Mekanikal Elektrikan 

Sumber : Penulis, 2019 

3.5.4 Analisa dan Konsep Proteksi Kebakaran 

Untuk sistem proyeksi kebakaran lebih ditekankan kepada cara penanggulangan bahaya 

kebakaran, dapat menggunakan beberapa sistem alat pemadaman antara lain: 

a. Fire Hydrant

Fire hydrant adalah sebuah pilar pada lokasi tertentu sebagai sumber air dan 

dikombinasikan dengan portable pump untuk pemadam kebakaran yang cukup luas. 

Gambar 25 Fire Hydrant 

Sumber : https://iconpolystudio.com 

b. Hydrant Box

Hydrant box adalah sebuah kotak yang berisi selang panjang yang bisa digunakan untuk 

menyalurkan air pemadam kebakaran dari fire hydrant atau dapat digunakan oleh petugas 

pemadam kebakaran untuk menyambung selang. 
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Gambar 26 Hydrant Box 

Sumber : https://errofire.co.id 

c. Sprinkler

Proteksi kebakaran model springkler biasanya digunakan untuk bagian dalam bangunan, 

karena pemasangan sprinkler biasanya berada di bawah plat lantai. Distribusi air pemadam 

kebakaran pada sprinkler menggunakan pipa. Sprinkler akan bekerja secara otomatis 

menyemprotkan air apabila smoke detector (deteksi asap) menangkap adanya keberadaan 

api. 

Gambar 27 Sprinkler 

Sumber : https://www.nist.gov 

3.6 Hasil Desain 

3.6.1 Site Plan 

Gambar 28 Site Plan 

Sumber : Penulis, 2019 
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3.6.2 Bangunan Tribun 

Gambar 29 Desain Tribun 

Sumber : Penulis, 2019 

Gambar 30 Desain Interior Tribun 

Sumber : Penulis, 2019 

3.6.3 Bangunan Souvenir dan Kuliner 

Gambar 31 Desain Bangunan Souvenir dan Kuliner 

Sumber : Penulis, 2019 

3.6.4 Bangunan Galeri 

Gambar 32 Desain Bangunan Galeri 

Sumber : Penulis, 2019 

3.6.5 Bangunan Pelathan 

Gambar 33 Desain Bangunan Pelatihan 

Sumber : Penulis, 2019 
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3.6.6 Kandang Kuda 

Gambar 34 Desain Kandang 

Sumber : Penulis, 2019 

3.6.7 Mushola 

Gambar 35 Desain Musholla 

Sumber : Penulis, 2019 

3.6.8 Start Gate dan Equestrian 

Gambar 36 Desain Start Gate 

Sumber : Penulis, 2019 

3.6.9 Area Parkir 

Gambar 37 Desain Area Parkir 

Sumber : Penulis, 2019 

4 PENUTUP 

Adapun Kesimpulan dari perencanaan dan perancangan ulang Arena Pacuan Kuda 

Tegalwaton Sebagai Pusat Kompetisi Dan Wisata Edukasi Di Kabupaten Semarang adalah 

wadah yang menampung di dalamnya sarana dan prasarana untuk kompetisi pacuan kuda 

tingkat deaerah maupun nasional, dan sekaligus menampung sarana dan prasarana untuk 

wisata edukasi berkuda di Kabupaten Semarang. 
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