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PENGEMBANGAN STADION WIDYA MANGGALA KRIDA MENJADI 

SPORT AND COMMUNITY CENTER DI KABUPATEN PEKALONGAN 

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

Abstrak 

Kabupaten Pekalongan adalah salah satu kota yang memiliki potensi olah raga 

dan bermacam-macam komunitas. Keduanya sudah menempati posisi yang 

penting dalam kehidupan sehari - hari masyarakat bahkan minat masyarakat 

sangat besar baik hanya sebagai hobi hingga memiliki potensi prestasi di 

Kabupaten Pekalongan. Stadion Widya Manggala Krida merupakan homebase 

Persekap Kabupaten Pekalongan yang saat ini menjadi tempat fovorite bagi 

warga Kabupaten Pekalongan berolahraga. Namun kondisi fasilitas yang ada 

pada stadion Sebagian besar sudah tidak terawat. Masalah lain yang perlu 

menjadi perhatian adalah fasilitas - fasilitas yang ada di Kabupaten Pekalongan 

tersebar letaknya sehingga sangat sulit bagi pemerintah untuk melakukan 

pembinaan bagi atlet, klub, atau komunitas tertentu. Menghadapi fenomana 

tersebut, atlit, klub maupun penggemar olahraga memerlukan wadah yang 

reprensetatif di mana mereka dapat melakukan aktifitas - aktifitasnya seperti 

berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisik sekaligus 

berekreasi. Dari permasalahan tersebut dilakukan penelitian guna 

mengidentifikasi peluang upaya pengembangan Stadion Widya Manggala Krida 

menjadi Sports and Community Center di Kabupaten Pekalongan. Karenanya hal 

tersebut, maka muncul suatu pemikiran untuk menyediakan sebuah fasilitas yang 

mampu mewadahi kegiatan – kegiatan tersebut dalam satu lokasi yang terpadu 

dalam bentuk Sports and Community Center berstandar nasional yang 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Pekalongan 

akan fasilitas olah raga secara terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas 

penunjang lainnya, selain itu juga dapat meningkatkan kebugaran fisik sekaligus 

berekreasi dan menambah pengetahuan. 

 

Kata Kunci: Stadion Widya Manggala Krida, Olahraga, Komunitas, Kabupaten 

Pekalongan. 

 

Abstract 

Pekalongan Regency is one of the cities that has the potential for sports and 

various communities. Both of them already occupy important positions in the 

daily life of the community. In fact, the community's interest is very large, both 

as a hobby, to have potential achievements in Pekalongan Regency. Widya 

Manggala Krida Stadium is the homebase of Pekalongan Regency Persekap 

which is currently a favorite place for residents of Pekalongan Regency to 

exercise. However, the condition of the existing facilities in the stadium is 

mostly not maintained. Another problem that needs attention is that the existing 

facilities in Pekalongan Regency are scattered so that it is very difficult for the 

government to provide guidance for certain athletes, clubs, or communities. 

Facing this phenomenon, athletes, clubs and sports fans need a repetitive forum 

where they can carry out activities such as training to improve performance, 

improve physical fitness as well as recreation. From these problems, research 
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was carried out to identify opportunities for efforts to develop the Widya 

Manggala Krida Stadium into a Sports and Community Center in Pekalongan 

Regency. Because of this, an idea emerged to provide a facility capable of 

accommodating these activities in one integrated location in the form of a 

national standard Sports and Community Center which is expected to be able to 

meet the needs of the people of Pekalongan Regency for integrated sports 

facilities equipped with supporting facilities. other, besides that it can also 

improve physical fitness as well as recreation and increase knowledge. 

 

Keywords: Widya Manggala Krida Stadium, Sports, Community, Pekalongan 

Regency. 

  

1. PENDAHULUAN 

Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan 

sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya (Giriwijoyo, 2005 :30). 

Sepak bola adalah olahraga yang sangat terkenal. Hampir seluruh unsurunsur sepak bola di era 

modern ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai peluang bisnis, terutama pemerintah daerah 

dan tim. Mengembangkan potensi dan kualitas sepak bola dan olah raga lainnya di Kabupaten 

Pekalongan perlu adanya sarana dan prasarana pendukung, salah satunya adalah stadion. 

Stadion Widya Manggala Krida Kabupaten Pekalongan berada di Kawasan pemerintahan 

tingkat kecamatan. Stadion Manggala Krida yang merupakan homebase Persekap Kabupaten 

Pekalongan yang didirikan pada 4 September 1949. Seperti klub Indonesia lain, Persekap mempunyai 

julukan yaitu Laskar Ki Ageng Cempaluk. Nama itu diambil dari nama tokoh besar yakni ayah dari 

Ki Bahurekso. Berdasarkan sejarah, Ki Bahurekso merupakan tokoh yang melakukan babat Alas 

Gambiran atau wilayah yang menjadi Pekalongan. 

Persekap Pekalongan atau Laskar Ki Ageng Cempaluk memiliki eksistensi yang rendah. Dalam 

lingkup Kota dan Kabupaten Pekalongan, masih banyak masyarakat yang belum mengenalnya. 

Mayoritas warga Pekalongan lebih mendukung Persip Kota Pekalongan. Salah satu faktor penunjang 

eksistensi Persekap Pekalongan adalah kelayakan stadion yang kurang sehingga dapat memengaruhi 

eksistensi sebuah tim untuk berkompetisi dan berprestasi. 

Stadion Widya Manggala Krida saat ini hanya memiliki tribun di sisi barat dengan pagar yang 

sudah rusak, area jogging track dan fasilitas lain yang ada di dalamnya sudah tidak terawat. Pada saat 

ini Stadion Widya Manggala Krida masih digunakan untuk menyelenggarakan turnamen bola seperti 

Bupati Pekalongan Club dan Pekan Olahraga Daerah (POPDA).  
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Gambar 1.  Kawasan Stadion Widya Manggala Krida  

Kabupaten Pekalongan adalah salah satu kota yang memiliki bermacammacam komunitas. 

Lokasi bangunan stadion berada pada kawasan kuliner, KSK Sosial budaya (pendidikan) baik SMP, 

SMA maupun SMK dan Kantor Kecamatan Kedungwuni yang terletak dalam satu komplek, sehingga 

selain sebagai sport center Kawasan Stadion Widya Manggala Krida berpotensi dikembangkan 

sebagai community area yang dapat dimanfaatkan pelajar hingga masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini direncanakan untuk menentukan metode 

dan konsep yang tepat guna menentukan desain pengembangan sport and community center pada area 

Stadion Widya Manggala Krida Kabupaten Pekalongan. Konsep ruang dan sarana prasarana yang 

direncanakan agar dapat mewadahi atlit-atlit Kabupaten Pekalongan berkembang, meningkatkan 

semangat berolahraga serta terdapat community area yang digunakan untuk meningkatkan kreativitas 

masyarakat Kabupaten Pekalongan dan menjadi wadah untuk berkumpul serta menampilkan hasil 

karya sesuai dengan bidang tersebut. 

2. METODE 

Pembahasan yang dilakukan menggunakan metode deskriptif, studi perbandingan dan studi literatur: 

1. Metode Deskriptif yaitu dengan cara pengumpulan data melalui proses 

pengumpulan data yang diperoleh dari instansi terkait, wawancara dengan 

narasumber yang terkait, dan observasi di lapangan secara langsung. 

2. Studi Perbandingan yaitu peninjauan terhadap sebuah objek yang 

berkaitan dengan gagasan dan tema yang dibahas. 

3. Studi Literatur dengan cara mengumpulkan teori ilmiah dalam bentuk 

jurnal penelitian, buku, dan lain-lain.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Konsep dan Analisa Makro 

Lokasi site terletak pada sebelah barat Stadion Widya Manggala Krida, Taman Lapangan Bebekan, 

Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni dengan luas site 10 hektar. 
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Gambar 2. Batasan Site 

Perancangan Sport and Community Center perlu mempertimbangan peraturan daerah tentang tata 

kota Kabupaten Pekalongan, sehingga tidak ada penyalahgunaan fungsi dan pemanaatan lahan. 

Berdasarkan kebijakan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040. Lokasi site merupakan Kawasan yang 

dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). 

3.1.1  Analisa Pencapaian 

Analisa pencapaian digunakan sebagai Langkah guna menentukan jalan masuk utama, pintu kegiatan 

servis dan pintu keluar. 

 

Gambar 3. Analisa Pencapaian Site 

3.2 Pintu Utama (Main Entrace) Sport and Community Center, taman kota, wisata kuliner dijadikan 

menjadi satu. 

3.3 Pemisahan Main Entrace dan Side Entrace sebagai upaya menghindari cross antara pengunjung 

yang akan masuk dan keluar didalam kawasan. 

3.4 Penambahan elemen street furniture dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang terdapat 

pada pedestrian atau jalan menuju site. 

3.1.2 Analisa Matahari 

 
Gambar 4. Analisa Matahari 
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• Shading digunakan sebagai pereduksi panas pada bagian timur dan barat bangunan. 

• Bagian Timur dan Barat digunakan sebagai Tribun agar cahaya matarahi tidak mengganggu 

pandangan penonton. 

• Penggunaan vegetasi sebagai upaya mengurangi panas siang dan sore hari.   

3.1.3 Analisa Angin 

 

Gambar 5. Analisa Angin 

• Penggunakan crossventilation untuk mengatur kenyamanan penghawaan ruang didalam bangunan 

secara alami. 

• Memaksimalkan bukaan didalam bangunan. 

3.1.4 Analisa Kebisingan 

 

Gambar 6. Analisa Kebisingan 

• Memberikan vegetasi sebagai penghalang atau pemecah suara yang dating kedalam bangunan. 

• Menentukan zona yang membutuhkan ketenangan tinggi jauh dari sumber kebisingan. 

• Menggunakan material bangunan yang dapat mereduksi kebisingan di dalam bangunan seperti 

suara penonton. 

3.1.5 Analisa View 

Analisa view digunakan untuk mendapatkan prespektif pandangan yang optimal, baik dari dalam site 

dan luar site. 
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Gambar 7. Analisa View 

• View from site: Mengoptimalkan view bangunan mengarahkan view keluar bangunan pada sisi 

barat, utara dan timur pada sisi kawasan kuliner lapangan Bebekan Kedungwuni. 

• View to site: Bangunan sport and community center di desain sebagai point of view yang 

digunakan untuk menarik perhatian dari luar Kawasan dan mempertimbangkan ketinggian dan 

lebar bangunan agar dapat terlihat dari arah jalan Buaran- Kedungwuni, dan dari ruas jalan tol 

Pemalang – Batang 

3.1.6 Zoning 

 

Gambar 8.  Zoning 

• Menempatkan zona publik pada bagian luar atau tepi bangunan. 

• Menempatkan zona semi publik pada bagian tengah tapak atau bagian yang tidak memiliki 

tingkat kebisingan tinggi. 

• Menempatkan zona privat pada bagian yang memiliki intensitas kebisingan rendah atau jauh dari 

kebisingan. 

 

3.2 Analisa dan Konsep Ruang 

Pendekatan dan pola aktivitas adalah analisa penggambaran secara umum dari aktivitas yang 

dilakukan didalam Sport and Community Center Kabupaten Pekalongan. Pola aktivitas pada Sport 

and Community Center Kabupaten Pekalongan terbagi menjadi 3 yaitu kegiatan utama, kegiatan 

pengelola, kegiatan penunjang dan kegia tan servis. 

• Kegiatan Utama 
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Tabel 1. Pola kegiatan dan kebutuhan ruang kegiatan utama Sport and Community Center 
Kelompok 

Kegiatan 

Pelaku 

Kegiatan 

Macam 

 Kegiatan 

Kebutuhan  

Ruang 

 

 

 

Kegiatan  

Olahraga 

  Pengelola 1. Menyiapkan acara olahraga 

2. Menyiapkan peralatan 

3. Makan dan Minum 

4. Ke toilet 

1. Arena Olahraga 

2. Ruang Peralatan 

3. Area kuliner 

4. Lavatory 

Pengunjung 1. Mengikuti latihan 

2. Mengikuti Pertandingan 

3. Melihat pertunjukan 

4. Ganti pakaian, persiapan dan 

perlengkapan. 

5. Makan dan minum 

6. Ke toilet 

1. Arena Olahraga 

2. Hall Serbaguna  

3. R. Peralatan 

4. Tribun Penonton 

5. R. Loker dan ganti 

6. Area Kuliner 

7.  Lavatory 

Kegiatan 

Komunitas 

Pengelola 1. Menyiapkan acara olahraga 

2. Menyiapkan peralatan 

3. Makan dan Minum 

4. Ke toilet 

1. Hall serbaguna 

2. Ruang Peralatan 

3. Area Kuliner 

4. Lavatory 

Pengunjung 1. Mengikuti latihan  

2. workshop 

3. Mengikuti pertunjukan 

4. Melihat pertunjukan  

5. Ganti pakaian, persiapan  

6. Makan dan Minum 

7. Ke toilet 

1. Hall serbaguna 

2. Tribun Penonton 

3. R. loker dan ganti 

4. R. peralatan 

5. Area Kuliner 

6. Lavatory 

Kegiatan 

penunjang 

dan informasi 

Pengelola  1. Memberikan pelayanan 

2. Mengatur dan memberi informasi 

3. Mempersiapkan berbagai segala 

pelayanan. 

4. Keamanan 

5. Ke toilet 

1. Lobby 

2. R. Informasi 

3. Loket 

4. Aula serbaguna 

5. R. Medis 

6. R. Satpam dan CCTV 

7. Lavatory 

 Pengunjung 1. Menanyakan informasi 

2. Beristirat 

3. Cedera 

4. Ke toilet 

1. Lobby 

2. Loket 

3. R. Informasi 

4. R. Aula 

5. R. Medis 

6. Lavatory 

 

• Kegiatan Penunjang 

Tabel 2. Pola kegiatan dan kebutuhan penunjang Sport and Community Center Kabupaten 

Pekalongan 
Kelompok 

Kegiatan 

Pelaku 

Kegiatan 

Macam 

 Kegiatan 

Kebutuhan  

Ruang 

Outdoor 

 

Pengunjung  1. Berlatih 1. Lapangan Olahraga Outdoor (Tenis, 

Bulutangkis, Basket, Voli) 
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2. Mengikuti 

pertandingan 

3. Melihat Pertunjukan 

4. Bersantai 

5. Bermain 

6. Ke toilet 

7. Mengambil uang 

2. Lapangan Komunitas Outdoor 

(Skateboard, gelanggang pentas) 

3. Taman bermain 

4. Toilet  

5. ATM center 

 

• Kegiatan Pengelola 

Tabel 3. Pola kegiatan dan kebutuhan ruang kegiatan pengelola Sport and Community 

Center Kabupaten Pekalongan 
Kelompok 

Kegiatan 

Pelaku 

Kegiatan 

Macam 

 Kegiatan 

Kebutuhan  

Ruang 

Kantor 

 

Pengelola   1. Melayani informasi 

2. Koordinasi Administrasi 

Manajemen Pengelolaan 

3. Menerima tamu 

1. R. General manajer 

2. R. Sekretaris 

3. R. Rapat 

4. R. tamu 

5. R. Staff 

6. R. OB 

7. R. Arsip  

8. Gudang 

9. Lavatory 

Ruang 

Mesin 

 

Karyawan 

dan teknisi 

1. Pelayanan Teknik 

2. Mekanikal dan elektrikal 

3. Melakukan maintenance berkala 

1. R. Genset 

2. R. AHU dan AC 

3. R. Pompa 

4. R. Panel 

5. R. Panel listrik 

6. Watertank 

7. Gudang 

 

• Kegiatan Service 

Tabel 4. Pola kegiatan dan kebutuhan ruang kegiatan servis Sport and Community Center 

Kabupaten Pekalongan 

Kelompok 

Kegiatan 

Pelaku Kegiatan Macam 

 Kegiatan 

Kebutuhan  

Ruang 

Servis 

 

Pengelola dan 

Pengunjung 

1. Parkir kendaraan 

2. Mencuci 

3. Menyiapkan makanan 

4. Mengambil uang 

5. Beribadah 

1. Tempat parkir 

2. R. Cuci 

3. Pantry 

4. ATM center 

5. Mushola 

 

3.3 Pendekatan Besaran Ruang 

Tabel 5. Rekapitulasi Besaran Ruang 
Kelompok ruang Luas 

Kegiatan Utama 

• Stadion 

 

18.408 m2 
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• Gor Badminton 

• Gor Basket 

• Komunitas 

650 m2 

817 m2 

393,6 m2 

Kegiatan Pengelola 350 m2 

Kegiatan Mechanical Electrical 193,2 m2 

Kegiatan Penunjang 453,8 m2 

Total 21. 265,6 m2 

 

Berdasarkan perhitungan KDB diperoleh hasil 50.000 m2 dan KDH 10.000 m2 dengan luas total 

seluruh kegiatan 36.068 m2 dari luas total site 100.000 m2. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan 

lahan secara aspek legal diijinkan dan lahan ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan 

menjadi kawasan sport and community center. 

3.4 Analisa dan Konsep Massa 

Penerapan penataan pola radial pada Sport and Community Center ini yaitu dengan kegiatan seluruh 

bangunan dipusatkan mengarah tengah yaitu pada Stadion Widya Manggala Krida sebagai bangunan 

yang memiliki dimensi lebih besar dari bangunan lain. 

 

Gambar 9. Contoh Penerapan Pola Radial 

3.5 Analisa dan Konsep Sirkulasi 

Jalur Evakuasi

Jogging Track

Jalur Kendaraan

Jalur Pedestrian

Gerbang Masuk

Gerbang Keluar

KETERANGAN

 

Gambar 10. Sirkulasi Site 

a. Sirkulasi Kendaraan Pengunjung 

Sirkulasi menggunakan pola melingkar atau mengelilingi site, dengan pola melingkar 

sirkulasi dapat berlangsung dengan lancer 

b. Sirkulasi Kendaraan Darurat 

Konsep sirkulasi menggunakan pola melingkar mengelilingi setiap bangunan, sirkulasi 

digunakan sebagai jalur evakuasi jika terjadi bencana seperti kebakaran, sirkulasi ini terpisah 

dengan sirkulasi pengunjung sehingga dapat mempermudah proses evakuasi. 



10 

 

c. Sirkulasi Pejalan Kaki 

Sirkulasi pejalan kaki menggunakan pola sirkulasi terpusat, yaitu terpusat pada stadion sepak 

bola. 

3.6 Analisa dan Konsep Signage 

Kawasan Sport and Community Center memiliki beberapa titik pusat keramaian khususnya pada jalur 

sirkulasi antar bangunan. Pusat keramaian menjadi tempat strategis sarana petunjuk Kawasan. 

Adapun titik – titik tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 11. Titik/ Papan Petunjuk 

 

3.7 Analisa dan Konsep Arsitektur 

• Bentuk Bangunan 

Bentuk massa bangunan terinspirasi oleh bentuk keranjang dan telur burung gemek. Filosofi 

bentuk massa bangunan yaitu diharapkan sport and community center dapat menjadi wadah 

bagi atlet, komunitas dan masyarakat kabupaten pekalongan berkembang sehingga mampu 

melahirkan atlit-atlit dan komunitas - komunitas yang berprestasi dan bermanfaat bagi 

masyarakat sekitar. 

 

Gambar 13. Gubahan Massa Bangunan 

• Eksterior 

Penerapan konsep desain eksterior bangunan pada Sport and Community Center Stadion 

Widya Manggala Krida ditunjukan untuk menjawab dari Analisa site sebelumnya. 

a. Fasad Bangunan 

Tampilan fasad bangunan didesain dengan mengangkat nilai budaya Kabupaten 

Pekalongan. Pengangkatan nilai budaya lokal di dalam bangunan bertujuan agar bangunan 
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memiliki ciri khas, meningkatkan daya tarik masyarakat Kabupaten Pekalongan.  Konsep 

fasad bangunan juga menerapkan elemen pencahayaan alami dengan mempertimbangkan 

arah datang cahaya matahari. 

b. Material 

Material yang di gunakan dalam Sport and Community Center ini merupakan bahan 

material konvensional seperti baja, kaca, hollow, besi, cat dan ACP (Alumunium Composit 

Panel). Material yang akan digunakan pada bangunan ini adalah: 

- Alumunium Composit Panel 

- Material Kaca 

Material kaca jenis low-e glass digunakan untuk memberi kesan bangunan yang 

modern dan meneruskan cahaya matahari yang masuk namun dapat menyerap panas.  

 

Gambar 14. Contoh Penggunakan Material Eksterior Pada Bangunan 

• Interior 

Konsep interior pada bangunan menampilkan kesan luas dengan tanpa menggunakan 

kolom di tengah bangunan dan didominasi dengan material kayu, beton dan beberapa bahan 

material.  

 

Gambar 15. Contoh Penggunaan Material Interior Pada Stadion 

 

Gambar 16. Contoh Penggunaan Material Interior 

• Tribun 

Tribun penonton berapa pada tiga sisi lapangan yaitu bagian timur, utara dan bagian barat 

yang memiliki view terpusat kearah lapangan. Sedangkan pada tribun pertunjukan berada pada 

sisi barat dengan view terpusat pada panggung pertunjukan. Desain tribun menggunakan jenis 

tribun tetap dengan material beton dengan sudut kemiringan tribun 30-250. 
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Gambar 17. Konsep Desain Tribun 

 

Gambar 18. Konsep Desain Tribun Panggung Pentas 

3.8 Konsep Struktur dan Utilitas 

a. Sistem Struktur 

Sistem struktur yang digunakan pada bangunan adalah sistem grid yang dikombinasikan 

dengan system struktur bentag lebar untuk memberi keleluasan ruang. 

- Sub Struktur 

Dengan mempertimbangkan kondisi tanah, ketinggian, beban hidup, beban mati 

bangunan pada sub struktur bangunan menggunakan jenis pondasi tiang pancang 

 

Gambar 19. Pondasi Tiang Pancang 

- Super Struktur 

Struktur yang digunakan pada badan bangunan yaitu rangka batang atau Rigid Frame. 

 

Gambar 20. Beton Bertulang 

- Upper Struktur 

Struktur atap bangunan menggunakan beberapa alternatif struktur yaitu struktur baja / 

aluminium, yang digunakan pada bentang yang luas serta memiliki variasi bentuk atap yang 

relatif banyak.  
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Gambar 21. Struktur Atap 

b. Sistem Utilitas 

- Kelistrikan 

Sebagian bangunan menggunakan pencahayaan buatan pada siang hari sehingga 

memperlukan suplay listrik dari PLN dan genset sebagai suplay cadangan. 

 

Gambar 22. Sistem Kelistrikan 

- Kebakaran 

Sistem kebakaran pada bangunan menggunakan sprinkle dengan intensitas kebakaran 

tinggi. Menggunakan apar sebagai pemadan kebakaran pada bagian yang memiliki arus 

listrik, hydrant sebagai pertolongan pertama ketika terjadi sebuah kebakaran dan hydrant 

lingkungan yang dapat menyemburkan air disertai dengan Panjang selang maksimal 35 m2 

dari luar bangunan. 

 

Gambar 23.  Sistem Kebakaran 

 

- Jaringan Air Bersih 

Sumber air bersih menggunakan suplay PDAM dan pemanfaatan air hujan yang 

kemudian ditampung pada ground tank dan disalurkan keseluruh bangunan. 

 

Gambar 24. Jaringan Air Bersih 
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- Jaringan Air Kotor 

Sistem pembuangan air kotor dibagi menjadi dua yaitu limbah cair dan limbah padat, 

kemudian limbah cair dipisahkan Kembali menjadi dua yaitu yellow water dan grey water.  

 

Gambar 25. Jaringan Air Kotor 

- Konsep Sistem Pengkondisian Udara 

Perancangan menggunakan sistem pengkondisian udara buatan dengan ac central yang 

digunakan pada ruang-ruang publik dan ac split untuk ruangan yang bersifat privat. 

Pengkondisian udara buatan biasa digunakan dengan temperature 22-27, kelembapan 40% - 

60% aliran udara 0-1,5 m/detik. 

 

Gambar 26. Sistem Penghawaan 

3.9 Konsep Penerapan Arsitektur Kontemporer 

• Tampilan Bangunan 

Tampilan bangunan menerapkan prinsip fasad transparan pada beberapa titik. Fasad 

transparan terapkan melalui penggunaan material kaca pada dinding. Pada kulit luar bangunan 

diberikan permainan garis dan ornamen geometris sehingga fasad dapat mencerminkan bangunan 

masa kini. Permainan ornamen dan garis geometris pada kulit luar bangunan, difungsikan sebagai 

pengontrol cahaya matahari yang masuk agar tidak berlebihan dan elemen estetis.  

• Konsep Ruang Terkesan Terbuka  

Dengan penggunaan material kaca sebagai dinding pembatas maka tetap menjaga privasi 

pengguna walaupun memiliki kesan terbuka. Beberapa ruang pada ruang tidak menggunakan 

dinding pembatas. Ruang dibiarkan terbuka untuk mendorong kegiatan berjejaring dan 

berkomunikasi antar pengguna. 
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Gambar 27. Penerapan Kaca sebagai Pembatas Ruang 

• Suasana Ruang 

Permainan warna dilalukan untuk memperngaruhi suasana ruang. Pemilihan material, dan 

tekstur berdasarkan fungsi ruang. Desain pada ruan-ruang bersifat informal..Ruang yang 

informal, akan mendorong energi dan meminimalisir kebosanan pengguna bangunan.  

Setiap ruang menggunakan furnitur yang nyaman, pencahayaan yang cukup, pemilihan warna 

yang netral, serta suhu ruang yang dijaga sejuk. Pemilihan warna yang cenderung menggunakan 

warna netral seperti putih, cokelat dan abu-abu memberikan kenyamanan pada ruang. Permainan 

variasi warna diterapkan pada beberapa sudut ruang untuk tetap menimbulkan kesan kreatif, inovatif, 

dan menyenangkan. Material lantai berupa parket dengan tekstur kayu memberikan kesan hangat 

sehingga menambah kesan nyaman pada ruang. 

 

Gambar 28.  Contoh Penerapan Warna pada Ruang 

4. PENUTUP 

Dalam perancangan Sport and Community Center penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai 

yaitu: 1) Mengidentifikasi potensi guna menentukan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga. 2) 

Menentukan konsep penyediaan kelengkapan fasilitas pendukung bagi pengguna yang sesuai standar 

nasional. 3) Menentukan re-desain bangunan olahraga untuk meningkatkan daya tarik dan 

mengoptimalkan fungsional Stadion Widya Manggala Krida Kabupaten Pekalongan dengan 

menyediakan community space sebagai pendukunglain. 
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