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BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 
Olahraga kini menjadi kebutuhan yang penting bagi setiap orang. Apalagi di era yang 

serba praktis dan instan seperti sekarang ini. Teknologi modern sudah banyak memberikan 
kemudahan bagi manusia. Manusia seolah-olah dimanjakan dengan kemudahan teknologi yang 
selalu mengalami perkembangan. Hal ini bisa diibaratkan pergerakan dan aktifitas manusia 
banyak diambil alih oleh teknologi. Sehingga aktifitas dan kinerja otot manusia yang seharusnya 
memberikan andil dalam kebugaran jasmani manusia menjadi terhambat. 

Tidak ingin terus menerus dimanjakan oleh kemudahan teknologi, manusia mulai berpikir 
mengenai pentingnya olahraga. Olahraga memberikan andil yang besar terhadap kesehatan 
manusia. Selain itu olahraga juga dapat menjunjung tinggi nilai sportifitas melalui ajang 
kompetisi. Banyak cabang olahraga yang dijadikan kompetisi baik itu kompetisi lokal, nasional, 
maupun internasional. Indonesia merupakan negara yang mengandalkan cabang olahraga 
bulutangkis di ajang kompetisi internasional sudah saatnya kini harus mengambil langkah agar 
cabang olahraga lain menjadi andalan. 

Dahulu cabang olahraga renang pernah mendominasi dan menyumbang medali di ajang 
kompetisi internasional melalui keluarga Nasution dan Richard Sambera. Kini olahraga ini 
seperti telah tenggelam prestasinya, walaupun masih ada sebagian kecil atlet yang masih 
menyumbangkan medali di cabang olahraga ini. Olahraga renang sendiri kalah dengan olahraga 
lain yang lebih populer seperti basket, voli, futsal, dan sepakbola. Terlebih lagi tidak ada media 
informasi yang benar-benar menayangkan olahraga ini secara eksklusif. 

Yogyakarta sebagai kota pariwisata dan pelajar selalu mengadakan berbagai macam 
event tiap tahunnya. Bukan hanya event seni, namun juga event kompetisi olahraga. Banyak 
cabang olahraga yang dijadikan kompetisi di kota ini. Minimnya fasilitas untuk kompetisi renang 
di kota ini membuat kompetisi olahraga renang menjadi terpinggirkan. Padahal olahraga renang 
sendiri memiliki banyak manfaat bagi tubuh yaitu meningkatkan kondisi fisik yang mampu 
menambah tinggi badan, ketahanan nafas, kelenturan otot, dan pelemasan sendi yang 
berpengaruh pada kesehatan tulang. 

"Ini kesempatan kita melihat sejauh mana kesiapan DIY. Sudah lama DIY berkeinginan 
menjadi tuan rumah PON. Jika nanti hasilnya siap, tentu DIY tidak akan ragu lagi mengajukan 
diri atau ditunjuk menjadi tuan rumah PON suatu saat nanti," ujar Ketua Umum Panitia Pomnas 
ke-13 Prof Dr Rochmat Wahab dalam acara Welcome Party Minggu (24/11) malam.” 
(sindonews, 25 november 2013).  

Yogyakarta sendiri menargetkan agar semua fasilitas maupun infrastruktur olahraga 
dalam keadaan siap. Akan tetapi cabang olahraga renang yang seharusnya menjadi event baru 
yang nantinya diharapkan mampu menyumbang atlit renang bagi kompetisi nasional dan 
internasional sepertinya terhambat. Mengingat Stadion Kridosono yang di dalamnya terdapat 
fasilitas kolam renang akan segera digantikan dengan ruang publik komersil. 

“Kawasan stadion Kridosono ditengah kota Yogyakarta akan dikembangkan menjadi 
kawasan bisnis publik. Selanjutnya, fungsi sport center atau pusat olah raga akan dialihkan di 
stadion Mandala Krida dan area lahan sekitarnya. Kepala Bappeda DIY, Tavip Agus Rayanto 
mengungkapkan, pemerintah propinsi (pemprop) DIY berencana membangun kawasan bisnis di 
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Kridosono, sehingga harus mencarikan pengganti ruang publik termasuk kolam renang. 
Sementara ini opsinya adalah di jalan Kenari sebelah timur stadion Mandala Krida. 

Mengingat akan pentingnya olahraga renang, pemkot kota yogyakarta sendiri berniat 
membangun pusat renang atau aquatic center kelas olympic di Yogyakarta yang lokasinya 
berada di Jalan Kenari, Yogyakarta tepatnya di sebelah Stadion Utama Mandala Krida. 

Selain sebagai pusat bisnis, Kridosono juga akan dijadikan kawasan penghijauan rekreasi 
remaja dan pemuda. “Ini akan ditata, Sport Center kawasan dikumpulkan dan kemungkinan di 
jalan Kenari kita buat kolam renang kelas Olimpic. Targetnya 2 tahun selesai dengan dana 
sekitar Rp300 miliar,” imbuhnya.” (KRjogja.com, 18 desember 2011) 

Kurangnya fasilitas aquatic center untuk mengakomodasi segala kompetisi renang baik 
kompetisi lokal, nasional, maupun international di Yogyakarta, maka perlu untuk menghadirkan 
sebuah national aquatic center dengan standar kelas olympic. Sehingga dengan adanya aquatic 
center ini diharapkan mampu menjadi pusat ajang kompetesi yang nantinya akan mencetak 
atlet berbakat dan mampu menyumbangkan prestasi bagi negara ini serta dapat menjadi wadah 
kompetisi internasional yang berdampak pada nama baik indonesia sendiri. 
 

1.2  Tujuan dan Sasaran 
1.2.1 Tujuan 

Merumuskan program dasar dan perancangan yang berhubungan dengan aspek-
aspek perencanaan dan perancangan Stadion Renang Indoor di Yogyakarta sebagai 
stadion indoor renang kelas olympic dan menjadi pusat ajang kompetisi  nasional 
maupun internasional  yang kemudian tersusun langkah-langkah untuk dapat 
melanjutkan ke dalam perancangan grafis. 

1.2.2 Sasaran 
Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses dasar perencanaan dan 

perancangan Stadion Renang Indoor olympic di Yogyakarta berdasarkan aspek dan 
kriteria perancangan. Sasarannya adalah untuk atlet maupun klub renang yang nantinya 
akan menggunakan bangunan ini sebagai pusat ajang kompetisi serta masyarakat 
umum yang akan menjadikan bangunan ini sebagai tempat latihan dan rekreasi. 

 
1.3  Manfaat 

1.3.1  Subyektif 
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan untuk penyusunan 
perencanaan dan perancangan arsitektur yang merupakan bagian dari proses 
pembuatan Tugas Akhir. 

1.3.2 Obyektif 
Sebagai sumbangsih pemikiran dalam membuat suatu pemikiran yang 

mendukung adanya pusat renang indoor kelas olimpiade dan diharapkan dapat 
bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan khususnya di bidang 
arsitektur dan sosial bagi mahasiswa yang akan mengajukan proposal Tugas Akhir. 
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1.4  Ruang lingkup 
Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangan Stadion Renang Indoor di Yogyakarta ditinjau dari disiplin ilmu 
arsitektur. Hal-hal di luar ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan 
dan mendukung masalah utama. 

1.5  Metode Pembahasan 

1.5.1 Metode Deskriptif 
yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

studi pustaka/ studi literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan narasumber, 
observasi lapangan serta browsing internet. 

1.5.2  Metode Dokumentatif 
yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan penulisan ini. Cara 

pendokumentasian data adalah dengan memperoleh gambar visual dari foto-foto yang di 
hasilkan. 

1.5.3  Metode Komparatif 
yaitu dengan mengadakan studi banding dengan stadion renang indoor lain di kota yang 

sudah ada. 
 

1.6 Sistematika pembahasan 
Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul 

Stadion Renang Indoor  di Yogyakarta  adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan dan 
sistematika bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur pikir 
dalam menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan (LP3A). 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai literatur tentang tinjauan umum Olahraga, tinjauan stadion 
renang indoor serta tinjauan studi banding dan kesimpulan studi banding.  
BAB III TINJAUAN STADION RENANG INDOOR DI YOGYAKARTA   

Membahas tentang tinjauan Kota Yogyakarta berupa data – data fisik dan nonfisik  
seperti letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta kebijakan tata 
ruang wilayah di Kota Yogyakarta dan tinjauan tentang keolahragaan di Yogyakarta. 
BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Membahas tentang pendekatan-pendekatan yang terkait dengan aspek fungsional, 
aspek kontekstual, aspek kinerja, aspek teknis, dan aspek visual arsitektural. 
BAB V KONSEP PERENCANAAN DAN PROGRAM DASAR PERANCANGAN 

Berisi tentang program dasar perencanaan dan perancangan yang meliputi program 
ruang, tapak, dan keteknisan serta konsep visual arsitektur. 
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1.7 Alur Pikir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDUL TUGAS AKHIR 

Stadion Renang Kelas Olympic di Yogyakarta 

F 

E 
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D 

B 

A 
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PERANCANGAN 
Penekanan Kontemporer 
• Pengguna 
• Aktivitas 
• Kebutuhan ruang 
• Fasilitas 
• Sarana dan prasarana 
• Kapasitas 
• Program ruang 

 

DATA STUDI BANDING 
 

HASIL 
Landasan Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 

Yogyakarta Aquatic Stadium 

ANALISA 
Pendekatan Program 

Perencanaan dan Perancangan 
Arsitektur yang mengacu pada 

aspek - aspek kontekstual, 
fungsional, arsitektural, teknis, 

dan kinerja. 

PERENCANAAN 
Aquatic Stadium 
Pelaku dan aktivitas, hubungan 
ruang, persyaratan ruang, struktur 
bangunan, utilitas bangunan, filosofi 
atau penekanan desain, data tapak. 

TINJAUAN 

TINJAUAN UMUM/ STUDI LAPANGAN 
Tinjauan Kota Yogyakarta 
Tinjauan Aquatic  Stadium di Yogyakarta 
TINJAUAN PUSTAKA 
Berupa landasan teori, standart perancangan, 
kebijaksanaan perencanaan dan perancangan. 
(browsing internet dan studi literatur) 

Kesimpulan, Batasan, dan Anggapan 

 

LATAR BELAKANG 
AKTUALITAS  

• Hilangnya fasilitas kolam renang di kompleks Kridosono karena digantikan oleh area public comercial.  
• Minimnya fasilitas renang skala kompetisi di Yogyakarta.   
• Keinginan pemerintah Yogyakarta untuk menjadikan kota ini sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 
• Minimnya prestasi renang baik untuk DI Yogyakarta sendiri maupun Nasional. 
• Keinginan pemerintah Yogyakarta untuk memindahkan fasilitas kolam renang di jalan kenari. 
• Keinginan Pemkot Yogyakarta untuk membangun pusat kolam renang/ aquatic center indoor kelas olympic. 

URGENSI 
Perlunya Aquatic Stadium di Yogyakarta dengan berbagai fasilitasnya. 

 
 ORIGINALITAS 

Bagaimana merancang sebuah Yogyakarta Aquatic Stadium yang sesuai dengan konsep Kontemporer, yang 
sustainable terhadap citra / karakter kota Yogyakarta, dengan sustainable desain 

TUJUAN 
Memperoleh satu usulan judul Tugas Akhir yang Jelas dan layak, dengan suatu penekanan desain yang spesifik sesuai 
dengan originalitas/ karakter judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan. 
Tujuan yang lain untuk mengungkapkan dan merumuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan 
perancangan Yogyakarta Aquatic Stadium serta memberikan alternatif  pemecahannya secara arsitektural. 
SASARAN 
Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan Yogyakarta Aquatic Stadium 
berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan (design guide lines aspect). 
 
   


