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SPORT CENTER DI BOYOLALI (DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR 

KONTEMPORER)  

Abstrak 

Kabupaten Boyolali adalah kota penghasil susu terbesar di Jawa Tengah, hingga 

Boyolali disebut dengan “Boyolali Kota Susu” dimana pada tahun 2017 populasi susu 

sapi perah Boyolali menguasai 72% populasi di Jawa. Peningkatan minat masyarakat 

terhadap olahraga ini sendiri tidak diimbangi peningkatan kualitas maupun kuantitas 

fasilitas olahraga di Boyolali bahkan terjadi masyarakat berolah raga di jalan karena 

fasilitas olahraga yang kurang di Boyolali. Sehingga hal tersebut dapat menghambat 

perkembangan Kabupaten Boyolali, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya 

kesehatan masyarakatnya. Menghadapi fenomana tersebut, atlit, klub maupun 

penggemar olahraga memerlukan wadah yang reprensetatif dimana mereka dapat 

melakukan aktifitas - aktifitasnya seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, 

meningkatkan kebugaran fisik sekaligus berekreasi. Karenanya dalam kekurangan hal 

itu muncul suatu pemikiran untuk menyediakan sebuah fasilitas yang mampu mewadahi 

kegiatan – kegiatan tersebut dalam satu lokasi yang terpadu dalam bentuk Sports Center 

berstandar internasional. 

Kata Kunci : Sport Center, Boyolali 

Abstract 

Boyolali Regency is the biggest milk producing city in Central Java, until Boyolali is 

called "Boyolali Kota Susu" where in 2017 the population of Boyolali dairy cows 

controls 72% of the population in Java. Increased public interest in the sport itself is not 

matched by the increase in the quality and quantity of sports facilities in Boyolali and 

even occurs in the community doing sports on the streets due to lack of sports facilities 

in Boyolali. Even today there are many clubs or sports groups that are not 

accommodated in their activities, so they train with modest facilities or train in places 

that are less representative. So that it can hamper the development of Boyolali Regency, 

both in terms of quality and quantity of public health. Facing this phenomenon, athletes, 

clubs and sports fans need repetitive containers where they can carry out activities such 

as training to improve achievement, improve physical fitness as well as recreation. 

Therefore, in the lack of it arises a thought to provide a facility that is able to 

accommodate these activities in one integrated location in the form of an international 

standard Sports Center. 

Keywords : Sport Center, Boyolali 

1. PENDAHULUAN  

Sport Center Di Boyolali bangunan untuk publik yang menyediakan fasilitas berupa Sport 

Center dengan kapasitas besar untuk fasilitas olah raga atau juga dapat dijadikan untuk event-

event besar yang ada di Kabupaten Boyolali dan menambah serta melengkapi fasilitas 

pendukung olahraga untuk masyarakat Kabupaten Boyolali. Dengan fasilitas-fasilitas yang 

telah tersedia dan menunjang aktivitas masyarakat dengan menggunakan konsep Arsitektur 

Kontemporer.  
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1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Boyolali adalah kota penghasil susu terbesar di Jawa Tengah, hingga Boyolali 

disebut dengan “Boyolali Kota Susu” menjadikan Boyolali kaya akan produk-produk yang 

unggul akan bahan susu. Boyolali semestinya menjadi kota yang sehat karena susu memiliki 

keterkaitan akan kesehatan, dengan manfaat-manfaat yang ada dalam kandungan susu itu 

sendiri. Tetapi tidak hanya mengkonsumsi susu saja harus diimbangi dengan berolah raga. 

Olahraga sudah menempati posisi yang penting dalam kehidupan sehari – hari masyarakat di 

Kabupaten Boyolali bahkan meningkatnya minat masyarakat sangat besar. 

 Peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga ini tidak di imbangi dengan 

peningkatan kualitas maupun kuantitas fasilitas olahraga di Boyolali bahkan yang terjadi 

masyarakat berolah raga di jalan karena fasilitas olahraga yang kurang di Boyolali. Bahkan 

juga saat ini banyak klub - klub atau kelompok - kelompok olahraga yang tidak tertampung 

kegiatannya, sehingga mereka berlatih dengan fasilitas seadanya atau berlatih di tempat - 

tempat yang kurang reprensetatif. 

Gambar 1. Potret Masyarakat 

 Pada bangunan olah raga yaitu Gedung Sidang Mahesa yang sebelumnya digunakan 

untuk perlombaan-perlombaan olahraga sekarang digunakan pula untuk konser musik yang 

dimana fungsi yang sebenarnya yaitu sebagai Gedung perlomabaan untuk olahraga bertambah 

dengan digunakannya sebagai konser musik ataupun event-event yang lainnya. 

Gambar 2. Gedung Sidang Mahesa 
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Menghadapi fenomana tersebut, atlit, klub maupun penggemar olahraga memerlukan 

wadah yang reprensetatif dimana mereka dapat melakukan aktifitas - aktifitasnya seperti 

berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisik sekaligus berekreasi. 

Karenanya dalam kekurangan hal itu muncul suatu pemikiran untuk menyediakan sebuah 

fasilitas yang mampu mewadahi kegiatan – kegiatan tersebut dalam satu lokasi yang terpadu 

dalam bentuk Sports Center berstandar internasional. Sports Center ini diharapkan mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat Boyolali akan fasilitas olahraga secara terpadu yang 

dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya. 

2. METODE 

Metode yang dilakukan dibagi menjadi dua antara lain tahap pencarian data dan tahap analisis 

data. 

2.1 Observasi 

Melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mencari data dan beberapa permasalahan 

juga mencari issue yang sedang terjadi. 

2.2 Wawancara  

Melakukan Proses tanya jawab secara langsung kepada orang-orang yang terkait dengan 

permasalahan yang terjadi.  

2.3 Studi Banding 

Melakukan peninjauan terhadap sebuah objek yang berhubungan atau terkait dengan tema dan 

gagasan agar mendapatkan gambaran mengenai tema yang dibahas. 

2.4 Studi Literatur 

Melakukan pengumpulan referensi atau literatur yang valid yang bertujuan untuk menunjang 

dan memperkuat data yang dihimpun baik berupa buku, media cetak, maupun media elektronik. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pembahasana yang akan dipaparkan menganai site dan beberapa konsep perancangan 

Sport Canter di Boyolali (Dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer). 

3.1 Tapak Terpilih 

Lokasi yang dipilih yaitu berada di dekat komplek perkantoran Kabupaten Boyolali yang 

berlokasi di Jl. Merdeka Timur, kemiri kec. Mojosongo Kabupaten Boyolali. Dengan luas 

sekitar 5,9 ha dengan rencana pembangunan Sport Center Kabupaten Boyolali. 
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Batasan minimal ukuran lahan untuk bangunan yaitu 21.880 m2, sedangkan luas lahan 

yang terpilih adalah 59.000 m2 maka ukuran luas lahan sudah mecukupi. 

  - KDB  60% 

  - RTH  40% 

Berdasarkan perhitungan besaran ruang, diperoleh luasan total lahan yang terbangun adalah 

21.880 m2 dengan Batasan KDB 60% dari luas 59.000 m2 yaitu 35.400 m2. Sedangkan sisa 

lahan yang digunakan lahan hijau adalah 40% dari luas lahan 59.000 m2 yaitu 23.600 m2, sisa 

lahan sebesar 37,220 m2 akan dimanfaatkan sebagai open space, koridor/selasar, dan taman. 

Batas-batas lokasi site: 

    Utara  : Pemukiman dan samsat Boyolali 

    Timur  : Perkebunan 

    Selatan  : Pemukiman 

    Barat  : Lahan kosong 

Gambar 3. Lokasi Site 

3.2 Konsep Arsitektur 

Gaya arsitektur adalah metode khusus dalam konstruksi, ditandai dengan fitur yang 

membuatnya terkenal. Sebuah style dapat mencakup unsur-unsur seperti bentuk, metode 

konstruksi, bahan, dan karakter daerah. Kebanyakan arsitektur dapat diklasifikasikan sebagai 

kronologi gaya yang berubah dari waktu ke waktu. Ini mungkin mencerminkan perubahan 

mode, atau munculnya ide-ide baru dan teknologi baru, sehingga muncul gaya baru dari 

sebelumnya. 
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3.2.1 Konsep Sport Center 

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 

berupa gedung olahraga yang mewadahi kegiatan olahraga baik kegiatan latihan, dan 

kompetisi. Yang dimana Gedung ini kan digunakan untuk masyarakat Boyolali dan sekitarnya. 

Sport Center ini menggunakan konsep Arsitektur Kontemporer supaya lebih dapat mengikuti 

perkembangan zaman yang aka nada. 

Gambar 4. Sport Center Boyolali 

3.3 Konsep Tata Massa Bangunan 

Bangunan Sport Center di Kabupaten Boyolali ini memiliki beberapa pembagian ruang pada 

site, seperti terdapat area indoor, area outdoor, area parkir, dan area vegetasi, yang akan 

dianalisa dan di letakan pada posisi yang tepat guna untuk memberikan kenyamanan pada 

pengguna fasilitas-fasilitas Sport Center. Bentuk Gubahan masa bangunan diambil dari bentuk-

bentuk bangunan Queen Elizabeth Olympic, Barra de Tijuca Olimpic, dan Palais des Sports de 

Rouen. 

Gambar 5. Queen Elizabeth, Barra de Tijuca, Palais des Sports 

3.4 Konsep Tampilan Arsitektur 

3.4.1 Eksterior 

Desain eksterior sebuah Sport Center sangat berpengaruh dalam menciptakan karakter pada 

sebuah banguan Sport Center. Material yang digunakan pada Sport Center sangat bermacam-

macam jenisnya sesuai dengan kebutuhan yang di inginkan. Berikut ini adalah material yang 
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akan dibutuhkan pada desain eksterior Sport Center : 

- Alumunium Composite Panel Cladding 

Alumunium Composite Panel Cladding merupakan material yang mudah untuk 

diterapkan pada bangunan yaitu dengan menempelkan pada rangka hollow kemudian 

dibaut. Pemasangan dapat disesuaikan dengan ukuran tertentu dengan cara merakit pola 

rangka hollow yang dibutuhkan. Pemasangan dengan cara tersebut memberikan pola dan 

tingkat kerapihan yang baik. 

Gambar 6. Bagian Atap Menggunakan ACP 

- Material Kaca 

Penggunaan material kaca akan menciptakan kesan bangunan yang Modern. Material 

kaca akan digunakan untuk beberapa titik pada fasad bangunan dan akan digunakan 

untuk ruangan didalam Sport Center. Kaca juga dimanfaatkan sebagai pembatas antara 

tribun penonton dengan lapangan pertandingan serta pembatas antara tribun umum 

dengan tribun VIP. Pemanfaatan kaca sebagai pembatas ini mempunyai tujuan supaya 

pembatas tidak menghalangi penonton yang melihat ke arah area pertandingan namun di 

sisi lain juga tetap sebagai pagar agar penonton tidak memasuki area pertandingan. 

Gambar 7. Bagian Belakang Bangunan Utama  

- Steinles Steel 

Bahan ini akan digunakan sebagai pelapis kolom di dalam Sport Center dan sebagai 

pelapis interior seperti gerbang masuk penonton dan lain sebagainya. Penggunaan 
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Steinles Steel membuat interior terlihat lebih bersih dan modern. 

3.4.2 Interior  

Desain interior mempunyai pengertian ilmu yang mempelejari perancagan segala sesuatu yang 

berhubungan dan ada di dalam sebuah bangunan. Desain interior mempunyai tujuan untuk 

menyeleaikan masalah yang dihadapi manusia dalam mengatur benda-benda yang terdapat 

pada sebuah ruangan. Desain interior mencakup penempatan semua elemen tersebut, termasuk 

elemen pendukung seperti furnitur. Desain interior juga dapat menggunakan berbagai bahan 

material. Berikut ini adalah material yang akan digunakan pada interiot Sport Center. 

- Homogenous Tile 

Homogenous Tile akan digunakan pada interior-interior ruangan yang ada di dalam Sport 

Center seperti lobi dan hall, loket tiket, ruangan pengurus dan yang lainnya. Pemilihan 

material ini dikarenakan biayanya yang tidak terlalu mahal dibandingkan marmer namun 

masih terlihat elegan didalam ruangan. 

- Gypsum Board 

Gypsum Board akan digunakan sebagai plafon pada ruangan- ruangan yang ada di 

dalam Sport Center. Material ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pembatas ruangan 

jika dibutuhkan. 

Gambar 8. Interior StadionTanding 

- HPL (High Pressure Laminate) 

High Pressure Laminate yaitu laminasi dengan tekanan tinggi yang merupakan salah satu 

bahan finishing umum digunakan dalam produk mebel dan permukaan interior. Ini 

bekerja lebih baik sebagai penutup permukaan untuk cabintets, meja, kitchen set, 

dekorasi interior, pelapis partisi, dan yang lainnya. Meningkatnya biaya dan kekurangan 

pasokan bahan kayu yang nyata, membuat HPL sebagai salah satu yang paling populer 

finshing bahan untuk produk furniture dan dekorasi interior. 



8 

 

 

Gambar 9. Interior Lapangan Indoor 

 

3.5 Konsep Struktur 

Sistem struktur yang digunakan pada Sport Center menggunakan sitem grid. Selain itu sistem 

struktur dikombinasikan dengan struktur bentang lebar yang memerlukan keleluasaan ruang. 

3.5.1 Sub Struktur 

Dengan mempertimbangakan daya dukung tanah, ketinggian banganan dan beban hidup serta 

beban mati bangunan pada sub struktur ini menggunakan pondasi tiang pancang. Pondasi 

tiang pancang adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan menyalurkan 

beban dari stuktur atas kedalam tanah dengan kedalaman tertentu.  

 

Gambar 10. Sub Struktur 

3.5.2 Struktur Badan Bangunan 

Pada badan bangunan menggunakan struktur rangka batang, atau Rigid Frame yang 

membentuk bentuk bangunan, dan digunakan pada struktur bentang lebar bangunan. Jadi 

kolom dan balok pada bangunan ini mempunyai dimensi yang besar agar pada bangunan indoor 

mempunyai ruangan yang luas tanpa kolom di tengahnya. 
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3.5.3 Struktur Atap 

Untuk struktur atap terdapat berbagai alternatif struktur, yaitu struktur baja/ alumunium, 

digunakan pada bentang yang relatif  basar, serta kemungkinan variasi bentuk atap relatif 

banyak. Untuk perancangan Sport Center ini menggunakan kombinasi struktur rangka baja dan 

beton bertulang. Rangka baja ini digunakan pada bangunan dengan ruangan yang mempunyai 

bentang lebar. 

3.6 Konsep Utilitas 

3.6.1 Sistem Pengkondisian Udara 

Pada bangunan digunakan sistem pengkondisian udara buatan dengan menggunakan ac central 

untuk ruangan – ruangan publik dan ac split untuk ruangan yang bersifat privat. Pengkondisian 

udara secara buatan yang biasa digunakan. Temp = 22-27, kelembaban 40 % - 60 % aliran 

udara 0 -1,5 m/detik 

 

Gambar 11. Skema Sistem AC Split 

3.6.2 Sistem Elektrikal 

Sumber Arus listrik pada bangunan berasal dari 2 sumber , yaitu : 

1. Arus PLN 

2. Generator (tenaga cadangan) 

Sumber arus dari PLN dan dari generator sebagai tenaga cadangan. Jika arus dari PLN padam, 

generator langsung bekerja secara otomatis.  

Ruanga

Inlet Unit 

Kondensor 

Chiller 

Outlet Unit 
Air Handling 

Unit 

Air Handling 

Unit 

Cooling 

Tower 
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Gambar 12. Skema Sistem Elektrikal 

 

3.6.3 Sistem Proteksi Kebakaran 

Proteksi kebaran sangatlah penting bagi suatu bangunan bentang lebar, belum lagi setiap ruang 

maupun fasilitas rawan kebakaran. Peralatan fire protection nantinya dipasang disetiap sudut 

ruang maupun pada fasilitas pendukun (Podium), peralatan fire protection: 

1. Alat penunjang 

a. Fire alarm 

b. Fire detection system 

2. Alat pemadaman 

a. Sprinkler 

Jarak antara sprinkler maksimum 15 feet (4,5 m).jarak sprinkler juga ditentukan oleh 

beberapa factor: 

b. Chemical extinguisher system / APAR 

APAR harusditempatkan di tempatyang mudah dilihat dan dicapai serta itidak terhalang. 

Beberapa jenis APAR yaitu : 

• Portable fire extinguisher 

• Carbon Diokside 

• Halon system 

• Foam System 

• Pemadam powder otomatis 

• Hidran dan selang kebakaran 
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Gambar 13. Skema Sistem Proteksi Kebakaran 

 

3.6.4 Sistem Air Bersih dan Air Kotor 

Intalasi air bersih pada bangunan ini memiliki beberpa sumber yaitu air bersih dari 

PDAM dan pemanfaatan air hujan. Berikut skema distribusi air bersih 

 

Gambar 14. Skema Sistem Air Bersih 

Limbah air kotor dibagi menjadi 2 yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah cair 

juga dipisahkan menjadi 2 yaitu yellow water dan grey water. Berikut skema 

ditribusi air kotor. 

Gambar 15. Skema Sistem Air Kotor 

4. PENUTUP 

Berdasar pada tugas akhir Dasar Program Perencanaan dan Perancangan (DP3A) yang 

penulis buat maka ada beberapa kesimpulan yang penulis jabarkan pada Sport Center di 

Boyolali (Dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer) sebagai berikut : 
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1. Masyarakat Boyolali dan sekitarnya dapat berolahraga dan belajar dengan fasilitas-

fasilitas yang ada di Sport Center. 

2. Fasilitas Gedung : Bukan hanya ada fasilitas Olahraga sajatetapi juga ada asrama dan 

taman sebagai fasilitas pendukung yang dapat digunakan pengunjung. 

3. Konsep Arsiteektur Kontemporer : Konsep yang ditonjolkan pada desain adalah 

arsitektur Kontemporer yaitu pada bentuk desain bangunan yang masakini dan pada 

material bangunan yang ramah lingkungana, yang dimana bangunan ini pada segi desain 

dapat mengikuti zaman hingga 15 tahun kedepan. 
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