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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. TINJAUAN UMUM PROYEK 

2.1.1. Definisi Proyek 

A. Definisi Velodrome 

Menurut Wikipedia (2014), Velodrome merupakan area untuk balap sepeda. 

Velodrome modern memiliki bentuk trek oval yang terdiri dari dua trek lengkung 

setengah lingkaran yang dihubungkan dengan dua trek lurus dengan kemiringan 

lintasan trek. Velodrome biasanya hanya digunakan sebagai lintasan trek kompetisi 

balap sepeda. Selain saat lomba, para pesepeda dapat berlatih di lintasan trek 

velodrome. 

 

B. Definisi One Stop Service Center 

One Stop Service Center, dalam situs Queen Collage (2014), merupakan suatu 

area khusus berisi fasilitas-fasilitas yang dapat mewadahi segala hal yang berhubungan 

dengan suatu kegiatan. One Stop Service disini diarahkan pada kegiatan bersepeda. 

One Stop Service berisi fasilitas untuk bersantai, istirahat, berkumpulnya komunitas 

dan fasilitas untuk memperbaiki/service sepeda. 

 

C. Definisi Cycling center 

Cycling center, dalam situs resmi National Cycling center (2014), adalah suatu 

tempat yang berisi fasilitas untuk sepeda dan pesepeda. Cycling center berisi tempat 

penjualan sepeda, atribut pesepeda, spear-part sepeda, bahkan trek untuk berlatih 

sepeda, baik balap sepeda, sepeda  Downhill dan BMX. 

 

2.1.2. Sejarah dan Perkembangan 

A. Sejarah Sepeda 

Sepeda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Wikipedia (2013), adalah 

kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang 

pengayuh yg digerakkan kaki untuk menjalankannya. Dalam Ensiklopedia Columbia, 

nenek moyang sepeda diperkirakan berasal dari Perancis. Menurut sejarah, negeri itu 

sudah sejak awal abad ke-18 mengenal alat transportasi roda dua yang dinamai 

velocipede. Bertahun-tahun, velocipede menjadi satu-satunya istilah yang merujuk 

hasil rancang bangun kendaraan dua roda. 

Yang pasti, konstruksinya belum mengenal besi. Modelnya pun masih sangat 

"primitif". Ada yang bilang tanpa engkol, pedal tongkat kemudi (setang). Ada juga yang 

bilang sudah mengenal engkol dan setang, tapi konstruksinya dari kayu. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Setang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ensiklopedia_Columbia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Perancis
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Adalah seorang Jerman bernama Baron Karls Drais von Sauerbronn yang pantas 

dicatat sebagai salah seorang penyempurna velocipede. Tahun 1818, von Sauerbronn 

membuat alat transportasi roda dua untuk menunjang efisiensi kerjanya. Sebagai 

kepala pengawas hutan Baden, ia memang butuh sarana transportasi bermobilitas 

tinggi. Tapi, model yang dikembangkan tampaknya masih mendua, antara sepeda dan 

kereta kuda. Sehingga masyarakat menjuluki ciptaan sang Baron sebagai dandy horse. 

Baru pada 1839, Kirkpatrick MacMillan, pandai besi kelahiran Skotlandia, membuatkan 

"mesin" khusus untuk sepeda. Tentu bukan mesin seperti yang dimiliki sepeda motor, 

tapi lebih mirip pendorong yang diaktifkan engkol, lewat gerakan turun-naik kaki 

mengayuh pedal. MacMillan pun sudah "berani" menghubungkan engkol tadi dengan 

tongkat kemudi (setang sederhana). 

Sedangkan menurut ensiklopedia Britannica.com dalam Wikipedia (2013) 

mencatat upaya penyempurnaan penemu Perancis, Ernest Michaux pada 1855, 

dengan membuat pemberat engkol, hingga laju sepeda lebih stabil. Makin sempurna 

setelah orang Perancis lainnya, Pierre Lallement pada tahun 1865, memperkuat roda 

dengan menambahkan lingkaran besi di sekelilingnya (sekarang dikenal sebagai pelek 

atau velg). Lallement juga yang memperkenalkan sepeda dengan roda depan lebih 

besar daripada roda belakang. Namun kemajuan paling signifikan terjadi saat teknologi 

pembuatan baja berlubang ditemukan, menyusul kian bagusnya teknik penyambungan 

besi, serta penemuan karet sebagai bahan baku ban. Namun, faktor safety dan 

kenyamanan tetap belum terpecahkan. Karena teknologi suspensi (per dan 

sebagainya) belum ditemukan, goyangan dan guncangan sering membuat 

penunggangnya sakit pinggang. Setengah bercanda, masyarakat menjuluki sepeda 

Lallement sebagai boneshaker (penggoyang tulang). 

Sehingga tidak heran jika di era 1880-an, sepeda tiga roda yang dianggap lebih 

aman buat wanita dan laki-laki yang kakinya terlalu pendek untuk mengayuh sepeda 

konvensional menjadi begitu populer. Trend sepeda roda dua kembali mendunia 

setelah berdirinya pabrik sepeda pertama di Coventry, Inggris pada 1885. Pabrik yang 

Gambar 2.1 Model Sepeda Kuno 
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda diakses 24 Juni 2014 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Baron_Karls_Drais_von_Sauerbronn&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Baden
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kirkpatrick_MacMillan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Skotlandia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Michaux&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Lallement&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ban
http://id.wikipedia.org/wiki/Coventry
http://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda
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didirikan James Starley ini makin menemukan momentum setelah tahun 1888 John 

Dunlop menemukan teknologi ban angin. Laju sepeda pun tak lagi berguncang. 

Penemuan lainnya, seperti rem, perbandingan gigi yang bisa diganti-ganti, 

rantai, setang yang bisa digerakkan, dan masih banyak lagi makin menambah daya 

tarik sepeda. Sejak itu, berjuta-juta orang mulai menjadikan sepeda sebagai alat 

transportasi, dengan Amerika dan Eropa sebagai pionirnya. Meski lambat laun, 

perannya mulai disingkirkan mobil dan sepeda motor, sepeda tetap punya pemerhati. 

Bahkan penggemarnya dikenal sangat fanatik. 

B. Sejarah Velodrome 

Velodrome, dalam Wikipedia (2014), pertama kali dibangun pada pertengahan 

abad ke-19. Ada yang dibangun dengan tujuan hanya untuk bersepeda, dan ada pula 

yang dibangun sebagai bagian dari fasilitas untuk olahraga lainnya. Banyak velodrome 

yang dibangun di sekitar arena atletik atau area lain yang memiliki kemiringan 

rendah. Terlihat dari kurangnya standar internasional pada saat itu, ukuran velodrome 

menjadi bervariasi dan tidak semua trek dibangun berbentuk oval seperti velodrome 

modern saat ini: misalnya, Velodrome tertua di Inggris, di Preston Park, Brighton pada 

tahun 1877, memiliki panjang trek 579 m dan terdiri dari empat trek lurus yang 

dihubungkan oleh kurva membelok, sedangkan Portsmouth Velodrome, di Portsmouth, 

memiliki panjang trek 536 m yang terdiri dari trek lurus tunggal yang dihubungkan oleh 

satu kurva panjang.  Pada awalnya permukaan trek terbuat dari abu atau batu pasir 

yang dipadatkan, namun saat ini penggunaan beton dan aspal sebagai bahan 

permukaan trek menjadi lebih umum. 

Velodrome Indoor marak dibangun di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-

20. Sebagai contoh, Velodrome d'hiver dibangun di Paris pada tahun 1909 yang 

memiliki panjang trek 250 m dengan lintasan indoor dan permukaan trek dari kayu. 

Kompetisi internasional seperti Olimpiade membuat velodrome yang ada saat ini 

lebih terstandarisasi: standar trek oval dengan trek lengkung-lurus, dan secara 

bertahap panjang lintasan trek berkurang. Velodrome de Vincennes, digunakan pada 

tahun 1896 dan 1924 dengan trek sepanjang 500 m per lap, 

sedangkan Antwerpen 's Velodrome d'Anvers Zuremborg , digunakan pada tahun 1920, 

dan Helsinki Velodrome , digunakan pada tahun 1952, keduanya memiliki panjang trek 

400 m. Mulai tahun 1960, trek dengan panjang 333,33 m biasa digunakan untuk 

kompetisi internasional (misalnya: Agustín Melgar Olympic Velodrome digunakan 

untuk  Olimpiade 1968 , dan Leicester 's Saffron Lane Velodrome digunakan pada 

tahun 1970 dan 1982 untuk Kejuaraan Bersepeda Internasional UCI). Saat ini, 

velodromes yang sering digunakan untuk kompetisi internasional adalah dengan 

panjang trek 250 m, termasuk Velodrome London untuk Olimpiade 2012 dan 

Velodrome di  ibukota Turkmenistan yang baru selesai dibangun untuk  Asian Indoor 

and Martial Arts Games tahun 2017 mendatang yang juga memiliki panjang trek 250 m 

dan kapasitas penonton 6.000 kursi. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Starley&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Dunlop&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Dunlop&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
http://id.wikipedia.org/wiki/Mobil
http://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Preston_Park,_Brighton&usg=ALkJrhgCUKCQ18ABMtdVBnb87OCKmuhiPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Portsmouth_velodrome&usg=ALkJrhiinHeXWF01hnhCoqhla42-gw3S_w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Portsmouth&usg=ALkJrhiw-wYFPWydw3mLfLUZtKX_XB1MoA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/V%25C3%25A9lodrome_d%27hiver&usg=ALkJrhg_U3mjv2wRu9Tv8rpFBlHUl6hw5g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Paris&usg=ALkJrhj1fr9LCreDxEyUhIoC9wDyXWHAnA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games&usg=ALkJrhhqV8c3xuej0CMJz7koTW9p9bNMwA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/V%25C3%25A9lodrome_de_Vincennes&usg=ALkJrhj5wW8p5UI27kVSYe1KeBGStNPqHA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Antwerp&usg=ALkJrhj0ppARXOwbuPORiQw4XdmjoEJpNw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/V%25C3%25A9lodrome_d%27Anvers_Zuremborg&usg=ALkJrhgXrkPy39-WTzc626u_qHGG3NE8lg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_Velodrome&usg=ALkJrhjC22yPgXiVTTDkT3dM1v6yBs1Kpw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Agust%25C3%25ADn_Melgar_Olympic_Velodrome&usg=ALkJrhh8ncBEtQVJMW1uT6rLcvWSK5K0IQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/1968_Summer_Olympics&usg=ALkJrhhzz5wIWr6GJvI9cQZR_jCv1wxC8w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Leicester&usg=ALkJrhgkNk2h8WpO8kSlqYr7vVkKN38SdA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Saffron_Lane_sports_centre&usg=ALkJrhhsipk15BnYvbLvMeXUygM9fZN-PA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan&usg=ALkJrhjUpQuqeZIBA6DYDXOIHG2B43yr1A
http://en.wikipedia.org/wiki/2017_Asian_Indoor_and_Martial_Arts_Games
http://en.wikipedia.org/wiki/2017_Asian_Indoor_and_Martial_Arts_Games
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C. Pengertian Pusat Perbelanjaan. 

Pengertian Pusat Perbelanjaan menurut Harvey M Rubenstein dalam bukunya 

yang berjudul Central City Mall (1987) dalam Paramita, et. al (2011:7), menyebutkan 

bahwa mall merupakan sebuah area pergerakan linier pada central city business area 

yang diorientasikan bagi pejalan kaki dengan bentuk pedestrian yang dikombinasikan 

oleh ruang-ruang interaksional. 

Menurut Webster’s New Dictionary and Thesaurus (1990:329), “Mall is a level 

shaded walk, a public walk, a shop lined street, for pedestrians only”, yang artinya 

adalah sebuah area pejalan kaki yang ternaungi, sebuah area publik untuk berjalan, 

sebuah jalan yang terbentuk dari sederetan toko, khusus untuk pejalan kaki. 

Pusat Perbelanjaan menurut Chiara dan Callender dalam buku Time Saver 

Standard for Building Types (1973), adalah suatu ruang yang memanjang yang 

berfungsi sebagai tempat berbelanja bagi pejalan kaki, yang terbentuk oleh deretan 

pertokoan, dimana deretan pertokoan itu berorientasi keluar. 

 

2.1.3. Tipologi dan Jenis Proyek 

Tipologi proyek ini merupakan proyek perancangan gedung olahraga dan kompetisi 

sepeda tingkat internasional berupa gedung velodrome, area berlatih untuk sepeda BMX dan 

Mountain Bike Downhill. Selain Velodrome, proyek ini juga disertai Area Komersial berisi kios 

penjualan sepeda, suku cadang dan One Stop Service untuk sepeda. 

 

2.1.4. Pedoman Perencanaan Proyek 

Cycling center merupakan area yang berisi velodrome, area komersial dan one stop 

service untuk sepeda. Area ini dihimbau dapat memenuhi segala kebutuhan yang 

berhubungan dengan sepeda. Velodrome adalah sebuah tempat dengan fasilitas yang 

digunakan untuk kegiatan olahraga balap sepeda. Terdiri dari trek yang merupakan area 

olahraga utama (trek balap), dan semua fasilitas pendukung yang diharapkan dapat 

mendukung kegiatan bersepeda, seperti tempat pembelian sepeda baru, suku cadang hingga 

reparasi sepeda. 

Berdasarkan fungsinya, area pendukung diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Di 

setiap bagian membutuhkan perlengkapan dan peralatan, dan dapat dikembangkan menjadi 

sebuah kompleks yang mencakup segala fasilitas pendukung. Dimensi dari area pelengkap 

dan instalasi-instalasi akan sangat tergantung pada tingkat pertandingan yang akan 

dilangsungkan dan hal ini akan sangat menentukan besaran dari perencanaan sebuah cycling 

center. 

  

A. Perencanaan 

Kemungkinan penggunaan cycling center  adalah  untuk  olahraga  dan  

rekreasi, dengan menyesuaikan standar yang sudah ada. Hal ini akan sangat 

tergantung dari lingkungan di mana cycling center akan dibangun, tata kota dan 

kebutuhan teknik dari tempat yang akan dibangun. 

Menurut analisa yang didapat dari studi banding, pemilihan lokasi 

pembangunan sebuah cycling center membutuhkan beberapa hal yang harus 

dipertibangkan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan antara lain: 

· Kondisi iklim lokal 



9  

· Topografi 

· Kondisi lahan 

· Permukaan air 

· Sirkulasi pencapaian 

· Technical sevices 

 

B. Kebijakan Perencanaan 

Desain, perencanaan proyek dan konstruksi dari lintasan membutuhkan 

spesialis yang sangat ahli dan berpengalaman, dari mulai teknologi material yang 

digunakan hingga aplikasi fungsi-fungsi yang lain. Dari perencanaan awal velodrome, 

pengaruh spesialis ini sangat besar dan harus dilibatkan. 

 

C. Referensi Teknik Velodrome 

Parameter teknologi-olahraga untuk velodrome dijelaskan lebih spesifik dalam 

regulasi dan peraturan Union Cycliste Internationale (UCI), dan Federation 

International Amateur Cycliste (FIAC). Untuk lengkapnya dapat diperoleh dari brosur 

15/1980 “Cycle Sport Instalation” yang dibuat oleh International Working Group for 

Sport and Leisure (IAKS). 

 

D. Jenis Pusat Perbelanjaan 

Menurut Joseph de Chiara dan John Hancock Callendar dalam Time Saver 

Standards for Building Types (1973), jenis-jenis dari pusat perbelanjaan adalah 

sebagai berikut : 

1. Neighbourhood Center 

Merupakan deretan pertokoan yang biasanya berbentuk linier, sejajar 

dengan jalan raya, dan fasade toko yang menghadap ke arah jalan tersebut, 

dengan parkir di antaranya. Perkembangan baru dari jenis ini adalah unit-

unit pertokoan berbentuk mini mall. 

2. Intermediate/Communit-Size Center,  

Merupakan pertokoan yang juga berbentuk linier tetapi lebih besar 

daripada neighborhood center dan sering disebut junior department store. 

Bentuk parkir sama dengan neighborhood center. 

3. Regional Center 

Terdiri dari satu sampai empat department store atau supermarket lima 

puluh sampai seratus lebih toko-toko satelit dan fasilitas lain, yang semua 

menghadap ke jalur pejalan kaki utama (mall). Bangunan ini terletak di 

daerah sub-urban. 

 

 

No Ciri-ciri Utama 
Neighborhood 

Center 

Community 

Center 
Regional Center 

1 Fungsi Utama Menjual barang 

kebutuhan sehari-

hari dan 

pelaksanaan 

Beberapa fungsi 

dari 

neighborhood 

center ditambah 

Beberapa fungsi 

dari community 

center ditambah 

penjualan barang-

Tabel 2.1 Ciri-ciri Pusat Perbelanjaan 
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perorangan penjualan barang-

barang belanja 

barang umum 

2 Pertokoan Utama Supermarket dan 

toko obat 

Berbagai macam 

toko dan 

departemen store 

kecil 

Satu atau lebih 

departemen store 

utama 

3 Lokasi Persilangan jalan 

kolektor atau jalan 

sekunder 

Persilangan jalan-

jalan utama atau 

jalan jalur cepat 

Persilangan jalan 

jalur cepat atau 

jalan tol 

4 Radius area 

pelayanan 

0,5 mil 2 mil 4 mil 

5 Minimal jumlah 

penduduk yang 

dilayani 

4000 jiwa 35.000 jiwa 400.000 jiwa 

6 Total luas lahan 1,62-3,2 ha 4,05-12,1 ha 16,2-40,46 ha 

7 Luas lantai 

keseluruhan 

2700-6900 m2 6900-23000 m2 23000-36800 m2 

8 Jumlah pertokoan 5-20 15-40 40-80 

9 Penyediaan parkir Rasio area parkir 4:1 (luas area parkir 4 kali luas lantai 

keseluruhan) 

 

 

2.1.5. Analisa Pengunjung 

Pengunjung yang akan melakukan kegiatan di sebuah Cycling center dibagi menjadi 3 

macam dengan kegiatan yang berbeda-beda, antara lain : 

 Pesepeda / Atlet Sepeda (pengunjung yang melakukan kegiatan bersepeda). 

 Pesepeda Santai / Kategori Road 

 Pembalap Sepeda 

 Pesepeda BMX 

 Pesepeda Mountain Bike 

 Pengunjung Umum (pengujung tanpa sepeda, menuju Cycling center dengan 

kendaraan lain, termasuk pegawai kios dan bengkel) 

 Pembeli Sepeda 

 Pegawai Reparasi Sepeda 

 Melihat-lihat Sepeda dan Suku Cadangnya 

 Menjual Sepeda dan Suku Cadangnya 

 Pengelola Cycling center 

 Memantau Keadaan dan Keamanan  

 Pemasaran dan Pusat Informasi 

 Pengurus Club, ISSI ataupun KONI 

 

2.1.6. Analisa Aktivitas 

Adapula analisa aktivitas yang dapat dilakukan di sebuah cycling center sesuai dengan 

pelakunya adalah : 

Sumber :  Urban Planning and Design Crietria, Joseph de Chiara & Lee Koppelman. 
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A. Pesepeda / Atlet Sepeda (pengunjung yang melakukan kegiatan bersepeda). 

 Bersepeda Santai 

 Tinggal di Mess Atlet 

 Latihan Balap Sepeda 

 Balap Sepeda (turnamen) 

 Bersepeda BMX 

 Bersepeda Mountain Bike 

B. Pengunjung Umum 

 Membeli Sepeda 

 Ke Bengkel Sepeda 

 Melihat-lihat Sepeda dan Suku Cadangnya 

C. Pengelola Cycling center 

 Memantau Keadaan dan Keamanan  

 Bagian Pemasaran dan Pusat Informasi 

 Pengurus Kesekretariatan Club, ISSI ataupun KONI 

 

2.1.7. Analisa Fasilitas 

Selain untuk perlombaan balap sepeda, Cycling center dihimbau dapat memenuhi 

segala kebutuhan yang berhubungan dengan sepeda. Mulai dari pembelian sepeda, reparasi 

hingga pengadaan trek untuk latihan. Fasilitas yang dibutuhkan di sebuah Cycling center, 

antara lain : 

 Akomodasi Tim / Mess 

 Ruang Pelatih 

 Dapur 

 Ruang Gym 

 Ruang Rapat 

 Ruang Konfrensi Press 

 Pusat Workshop 

 P3K / Ruang Kesehatan 

 Area Kompetitor 

 Area Pemanasan 

 Lintasan / Trek 

 Administrasi 

 Ruang official / media 

 Ruang kontrol 

 Juri/ Tribun official 

 Juri/ Pemotretan finish 

 Toilet Penonton 

 Toilet official 

 Tribun 

 Tempat latihan 
balap sepeda 
kategori road 

 Bengkel Reparasi 
Sepeda 

 Toilet 
Pengunjung 

 Kios Penjualan 
Sepeda 

 Kios Suku Cadang 

 Restoran  

 Janitor 

 Loading Dock 

 Gudang 

 BMX Bumping 
Track 

 Mountain Bike 
Track 

 Parkir official 

 Parkir Penonton 

 Parkir 
Pengunjung 

 

2.1.8. Organisasi Ruang 

A. Velodrome 
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Organisasi ruang velodrome berbeda-beda, tergantung pada kategori velodrome itu 

sendiri dan fasilitas pendukung yang ada. Kebutuhan ruang dari velodrome akan 

mempengaruhi perencanaan dan konstruksi. Kebutuhan ruang ini tentu saja mengacu 

pada standart kebutuhan seorang atlet di sebuah  velodrome sesuai dengan peraturan 

yang dibuat oleh Union Cycliste Internationale (UCI), dan Federation International 

Amateur Cycliste (FIAC). 

 

Menurut Schuermann (1988), Velodrome ini terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu: 

· Kategori I 

Velodrome tingkat regional/ daerah. Fungsinya adalah sebagai tempat latihan, 

training dan kompetisi. Fasilitas standar yang harus dimiliki adalah trek balap, 

fasilitas penonton dengan kapasitas tempat duduk 500-1000 tempat duduk, dan 

bangunan kecil tambahan yang bisa digunakan untuk sekretariat club. 

 

· Kategori II 

Velodrome tingkat nasional. Digunakan untuk training dengan performa tinggi, 

kompetisi nasional dan kompetisi internasional. Fasilitas yang disediakan trek 

balap, fasilitas penonton dengan kapasitas tribun mendekati 2500 tempat duduk 

dan bangunan tambahan untuk fasilitas penunjang. 
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· Kategori III 

Velodrome tingkat Internasional. Digunakan untuk kompetisi internasional, 

kejuaraan internasional, kejuaraan antarbenda, kejuaraan dunia, dan pertandingan 

olimpiade. Terdiri dari trek balap, fasilitas penonton dengan kapasitas mendekati 

5000 penonton dan bangunan tambahan untuk fasilitas penunjang. 

 

 

 

1. Akomodasi Tim 
2. Ruang Gym 
3. Instalasi Kebersihan 
4. Ruang Workshop 
5. Area Kompetitor 
6. Area Pemanasan 
7. Lintasan/ trek 
8. R. Pelatih 
 

9. Restoran 
10. Kios 
11. Toilet Penonton 
12. Ruang Tiket 
13. Tribun 
14. Juri 
A. Parkir 
B.Tempat latihan balap sepeda 

kategori road 
 

Gambar 2.2 Velodrome Kategori I 
Sumber : Project Guide VELODROMES. Ralph Schurmann, Dipl.-Ing., Architekt within the IAKS 
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1. Akomodasi Tim 
2. Ruang angkat beban 
3. Instalasi kebersihan 
4. Gymnasium 
5. Ruang pertemuan 
6. R. Pelatih 
7. Pusat Workshop 
8. P3K 
9. Area kompetitor 
10. Area pemanasan 

 

11. Lintasan/ trek 
12. Administrasi 
13. Ruang official/ media 
14. Ruang kontrol 
15. Juri/ Tribun official 
16. Juri/ pemotretan finish 
17. Restoran official 
18. Dapur 
19. Restoran penonton 
20. Toilet penonton 
 

21. Box tiket 
22. Tribun 
A. Parkir official 
B. Parkir penonton 
C. Loading dock 
D. Kendaraan umum 
E. Ambulans 
F. Tempat latihan balap 

sepeda kategori road 
X. Asrama 

 

Gambar 2.3 Velodrome Kategori II 
Sumber : Project Guide VELODROMES. Ralph Schurmann, Dipl.-Ing., Architekt within the IAKS 
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1. Akomodasi Tim 
2. Ruang angkat beban 
3. Instalasi kebersihan 
4. Gymnasiuim 
5. R. Pelatih 
6. Ruang pertemuan 
7. Pusat Workshop 
8. P3K 
9. Ruang tunggu 
10. Kontrol medis 
11. Tribun kompetitor 
12. Area kompetitor 
13. Area pemanasan 
14. Lintasan/ trek 
 

15. Administrasi 
16. Ruang pertemuan 
17. Ruang VIP 
18. Tribun VIP 
19. Ruang official 
20. Ruang ganti 
21. Ruang juri 
22. Ruang kontrol 
23. Tribun official 
24. Pemotretan finish 
25. Ruang tulis media 
26. Fasilitas toilet 
27. Ruang jurnalis 
28. Ruang telekomunikasi 
 

37. Press confrence 
38. Tribun perwakilan media 
39. Area perwakilan media 
40. Ruang official/ media 
41. Dapur 
42. Tribun penonton 
43. Restoran penonton 
44. Toilet penonton 
45. Box tiket 
 

A. Parkir pengelola 
B. Parkir VIP 
C. Parkir official 
D. Parkir media 
E. Parkir penonton 
F. Loading dock 
G. Kendaraan umum 
H. Ambulans 
I. Tempat latihan balap 

sepeda kategori road 
X. Asrama 
 

Gambar 2.4 Velodrome Kategori III 
Sumber : Project Guide VELODROMES. Ralph Schurmann, Dipl.-Ing., Architekt within the IAKS 
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2.2. TINJAUAN PENEKANAN  DESAIN 

2.2.1. Penekanan Desain Menurut Schuermann Architects  

Menurut Wikipedia (2014), Schuermann Architects dari Münster, Jerman, adalah 

dinasti arsitek turun-temurun yang menjadi spesialis dalam perancangan dan desain  

velodrome, trek sepeda dan gymnasium atletik indoor sejak tahun 1925. 

Dinasti Schuermann pertama kali dimulai oleh Clemens Schuermann (1888–1956), 

perancang trek sepeda profesional dan tertua, kemudian dilanjutkan oleh anaknya, Herbert 

Schuermann (1925–1994) dan diteruskan oleh cucunya, Ralph Schuermann (1953-sekarang). 

Mereka sudah mendesain lebih dari 125 trek sepeda di seluruh dunia, dan kebanyakan 

merupakan trek untuk pesta olahraga tingkat dunia, seperti Olympic Games di Berlin tahun 

1936, di Roma tahun 1960, di Mexico tahun 1968, di Munich tahun 1972, di Seoul tahun 

1986, di Barcelona tahun 1990, dan di Beijing tahun 2008. Mereka mendesain trek-trek 

sepeda ternama di dunia seperti, Velodromo Vigorelli (Milan, Italia), CDOM (Mexico 

City, Mexico), Velodrom (Berlin, Jerman)  dan The Sir Chris Hoy Velodrome (Glasgow, Inggris). 

Mereka juga mendesain trek untuk Union Cycliste Internationale World-Training-Center 

CMC di Aigle, Switzerland, sebuah velodrome indoor sepanjang 200 m. Schuermann juga 

mendesain "Viking Ship", arena ice skate untuk Winter Olympics tahun 1994, yang bisa 

berfungsi juga sebagai velodrome. 

2.2.2. Ciri Desain Schuermann Architects  

Dari beberapa bangunan yang di desain oleh Schuermann Architects, dapat dilihat 

bahwa sesuatu yang sangat menonjol adalah struktur atap. Schuermann Architects membuat 

struktur atap dalam desainnya tetap terekspos. Terutama pada Laoshan Velodrome yang 

dijadikan venue Olympic Games 2008 di Beijing, China. Struktur atap yang diterapkan di 

velodrome ini diadaptasi dari jeruji besi pada sepeda. Struktur atap di velodrome ini memusat 

ke tengah dan membentuk dome pada bagian atasnya sehingga memudahkan penggunaan 

atap sebagai skylight. 

Satu lagi hal yang khas dari Schuermann Architects adalah penggunaan kayu sebagai 

material utama lintasan. Menurut Princeton University (2014), kebanyakan velodrome 

outdoor yang didesain oleh Schuermann Architects mengunakan sambungan kayu dengan 

permukaan bergaris dari kayu langka hutan juhan Afzelia. Sedangkan untuk velodrome 

indoor, mereka menggunakan kayu pinus yang lebih efisien dan hemat. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnster
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Clemens_Schuermann&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_Schuermann&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_Schuermann&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ralph_Schuermann&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games
http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://en.wikipedia.org/wiki/Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Munich
http://en.wikipedia.org/wiki/Seoul
http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing
http://en.wikipedia.org/wiki/Velodromo_Vigorelli
http://en.wikipedia.org/wiki/Milan
http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Union_Cycliste_Internationale
http://en.wikipedia.org/wiki/Aigle
http://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/Vikingskipet_Olympic_Arena
http://en.wikipedia.org/wiki/1994_Winter_Olympics
http://www.wikipedia.org/wiki/Afzelia
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2.3. STUDI BANDING CYCLING CENTER 

2.3.1. Lee Valley Velopark / London Velopark1 

A. Lokasi 

 

 

 

Komplek sarana olahraga terletak di Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, 

London. Komplek bangunan ini dibangun tahun 2009 dan selesai dibangun 

tahun 2011 untuk persiapan penyelenggaraan Olimpiade 2012, namun baru 

dibuka untuk umum pada tahun 2014. Awalnya, komplek ini bernama London 

Velopark, lalu namanya berganti menjadi Lee Valey Velopark. 

 

B. Fasilitas 

Fasilitas yang disediakan oleh Lee Valley Velopark antara lain : 

 Velodrome dengan panjang lintasan 250 m, dengan material lintasan 

kayu siberian pine 

 Tribun untuk 6000 orang penonton 

 Sirkuit Trek BMX 

 BMX Freestyle Park 

 Mountain Bike Track 

 Lintasan sepeda kategori road 

 Hockey & Tennis Center 

 Toko Sepeda 

 Gym 

 Penyimpanan sepeda untuk 300 buah sepeda 

 Sarana pelatihan sepeda 

 

                                                           
1
 www.en.wikipedia.com/london_velopark, diakses 1 Agustus 2014 

Gambar 2.5 Lee Valley Velopark dari Google Map 
Sumber : www.map.googlee.com 

 

http://www.en.wikipedia.com/london_velopark
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C. Tampilan Bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Peta Lee Valley Velopark 
Sumber : http://www.visitleevalley.org.uk 

 

Gambar 2.7 London Velodrome  
Sumber : http://www.visitleevalley.org.uk 

 

Gambar 2.8 Trek London Velodrome 
Sumber : http://www.visitleevalley.org.uk 

 

Gambar 2.10 Trek Mountain Bike 
Sumber : http://www.visitleevalley.org.uk 

 

Gambar 2.9 Trek BMX 
Sumber : http://www.visitleevalley.org.uk 
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D. Staff dan Pengelola 

Komplek taman olehraga ini terbagi atas beberapa bangunan besar. Staff 

dan pengelola Lee Valley Velopark2 adalah dengan jabatan-jabatan sebagai 

berikut : 

 Chief Executive 

 Deputy Executive 

 Corporate Director 

 Assistant Director 

 Head of Construction Projects 

 Head of Planning & Strategic 

 Head of Communication 

 Head of Performance & Information 

 

2.3.2. National Cycling center 

A. Lokasi 

 

 

 

NCC berlokasi di Stuart Street, Manchester, Inggris. Dibuka tahun 1994 

namun diadakan perbaikan dan penambahan fasilitas pada Juli 2011. NCC 

dibangun didasari oleh banyaknya peminat  dan atlet di bidang olahraga sepeda 

di Inggris. NCC diharapkan dapat memfasilitasi segala kegiatan bersepeda. Mulai 

dari balap sepeda, BMX, Mountain Bike maupun Road Bike. 

 

B. Fasilitas 

Fasilitas yang disediakan NCC antara lain : 

 Indoor Velodrome dengan trek kayu 

 Komplek BMX, terdiri dari trek indoor dan outdoor 

 Mountain Bike Trails 

 Skill Zone & Pump Track 

 Velopark Cafe 

                                                           
2
 http://www.leevalleypark.org.uk/en/content/cms/corporate/about-us/structure-biographies/, diakses 1 Agustus 2014 

Gambar 2.11 National Cycling Center dari Google Map 
Sumber : www.map.googlee.com 

 

http://www.leevalleypark.org.uk/en/content/cms/corporate/about-us/structure-biographies/
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 Rental Sepeda 

 Ruang rapat untuk disewakan 

 Trek sepeda dan pelatihan bagi kaum disable 

 2 lapangan basket 

 2 lapangan netball 

 1 lapangan futsal 

 10 lapangan badminton 

 28 wattbike 

 Kelas yoga 

 

C. Tampilan Bangunan 

 

 
Gambar 2.12 Peta National Cycling Center 

Sumber : www.nationalcyclingcentre.com 

 

Gambar 2.13 Skill Zone 
Sumber : www.nationalcyclingcentre.com 

 

Gambar 2.14 Trek BMX 
Sumber : www.nationalcyclingcentre.com 
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D. Staff dan Pengelola 

Pengelolaan NCC sangat baik karena penurunan staff langsung ke lapangan, 

berikut bagian yang langsung dapat ditemui di lapangan adalah : 

 Staff 

 Reception, disini dapat ditemui Duty Manager 

 Telephone 

 Maintenance 

 Cleaning 

 

   

Gambar 2.17 Interior NCC 
Sumber : www.nationalcyclingcentre.com 

 

Gambar 2.18 Bike Trails 
Sumber : www.nationalcyclingcentre.com 

 

Gambar 2.15 Turnamen di Velodrome 
Sumber : www.nationalcyclingcentre.com 

 

Gambar 2.16 Trek Mountain Bike 
Sumber : www.nationalcyclingcentre.com 
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2.3.3. Velodrome Rawamangun 

A. Lokasi 

 

 

 

Velodrome Rawamangun berada di komplek Gelanggang Olahraga 

Rawamangun tepatnya di Jalan Pemuda No.6, Rawamangun, Jakarta Timur. 

Velodrome ini dibangun tahun 1973 dan merupakan satu-satunya velodrome 

yang ada di DKI Jakarta. Pesta olahraga terakhir yang dilaksanakan di 

velodrome ini adalah turnamen tingkat internasional SEA Games XXVI tahun 

2011. 

 

B. Fasilitas 

Velodrome ini memiliki fasilitas-fasilitas sebagai berikut : 

 Lintasan / Trek seluas 

11.908 m2 

 Gedung seluas 649 m2 

 Tribun untuk 500 orang 

penonton 

 Toilet Penonton 

 Ruang kontrol 

 Jalur Media 

 Basement persiapan 

turnamen 

 Toilet Pembalap 

 Ruang Ganti Pembalap 

 Ruang Juri 

 Podium Pemenang 

 Mess Atlet berisi 8 kamar, 

lengkap dengan tempat 

peralatan sepeda, dapur, 

kamar mandi, parkir dan 1 

ruang pelatih. 

 Gudang 

 Sekretariat Club & 

Paralympic 

 Sekretariat ISSI 

 Sepeda bagi peserta 

Paralympic 

 Peralatan halangrintang 

Skeatboard dan 

fingerboard

 

 

 

 

Gambar 2.19 Velodrome Rawamangun dari Google Map 
Sumber : www.map.google.com 
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C. Tampilan bangunan 

  Gambar 2.20 Sekuen Velodrome Rawamangun 
Sumber : www.gor-rawamangun.net 

 

Gambar 2.21 Velodrome Rawamangun :  dari luar tribun (atas) dan dalam tribun (bawah)  
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.22 Bagian Bawah Trek dijadikan Sekretariat Club 
Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 2.23 Ruang Pengelola 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.24 Tribun 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.10 Podium Juri 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.11 Podium Pemenang 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.10 Podium Juri 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.11 Podium Pemenang 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.25 Podium Juri 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.26 Podium Pemenang 
Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 2.27 Jalur Khusus Media 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.28 Ruang dan Menara Juri 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.29 Ruang Basement Persiapan Turnamen 

: dari dalam (kiri) dan dari luar (atas) 
Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 2.31 Parkir Sepeda Atlet 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.30 Ruang Cuci dan Kamar Mandi 

Mess Atlet 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.32 Perlengkapan Atlet 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.34 Tempat Parkir Mess Atlet 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.33 Dapur Mess Atlet 
Sumber : Data Pribadi 
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D. Staff dan Pengelola 

Struktur organisasi di Gelanggang Olahraga Rawamangun terdiri atas Kepala 

Unit, Sub Bag.Tata Usaha, Sie. Pelayanan dan Sie. Prasarana dan Sarana. 

 

 

Gambar 2.35 Sepeda Paralympic 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.36 Sekretariat ISSI DKI Jakarta 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.37 Tribun : dari menara pandang juri 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.38 Struktur Organisasi Gelora Rawamangun 
Sumber : www.gor-rawamangun.net 
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2.3.4. Laoshan Velodrome 

A. Lokasi 

 

Laoshan Velodrome3 adalah velodrome yang berlokasi di Laoshan, Shijingshan 

District, Beijing, China. Velodrome ini dibangun oleh Schuermann Architects untuk 

pesta olahraga Summer Olympics tahun 2008. Trek ini sudah diuji coba saat UCI 

Track World Cup pada bulan Desember 2007. Laoshan Velodrome akan digunakan 

sebagai venue untuk kompetisi dan pelatihan sepeda tingkat nasional maupun 

internasional setelah Olympic Games. 

B. Fasilitas 

Fasilitas yang disediakan Laoshan Velodrome antara lain : 

 Trek lintasan sesuai standar UCI sepanjang 250 m dari kayu 

 Tribun sebanyak 6000 seats, termasuk 3000 kursi temporer 

 Area parkir sepeda sebanyak 5000 sepeda 

 Arena BMX 

 Trek Mountain Bike 

 

C. Tampilan Bangunan 

 

                                                           
3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Laoshan_Velodrome, diakses 14 Agustus 2014 

Gambar 2.40 Laoshan Velodrome 
Sumber : htt:// images.china.cn/attachement/jpg/ 
site1007/20080521/0019b91ecbe5099dcb2529.jpg 

 

Gambar 2.39 Laoshan Velodrome dari Google Map 
Sumber : www.map.google.com 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shijingshan_District
http://en.wikipedia.org/wiki/Shijingshan_District
http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing
http://en.wikipedia.org/wiki/China
http://en.wikipedia.org/wiki/2008_Summer_Olympics
http://en.wikipedia.org/wiki/Laoshan_Velodrome
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Gambar 2.41 Interior Laoshan Velodrome 
Sumber : http://www.chinadaily.com.cn/olympics/images/ 

attachement/site1/20080728/0013729ece6b09f7b8f063.jpg 

 

Gambar 2.43 Olympic Games 2008, Laoshan Velodrome  
Sumber : http://www.jedjacobsohn.com/gallery/large/velodrome.jpg 

Gambar 2.42 Turnamen di Laoshan Velodrome  
Sumber : http://www.velodromeshop.net/beijing.jpg 

Gambar 2.44 Perspektif Laoshan Velodrome  
Sumber : http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2008/07_05/ 

LaoshanVelodrome_650x433.jpg 

http://www.chinadaily.com.cn/olympics/images/%20attachement/
http://www.chinadaily.com.cn/olympics/images/%20attachement/
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2008/07_05/
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2.3.5. Toko “Sepeda” 

A. Lokasi 

Toko sepeda ini berada di Jalan Raya Pondok Gede, Bekasi. Toko ini sudah 

berdiri sejak tahun 1985 dengan luas saat ini sekitar 36 m2. Toko ini merupakan 

usaha turun-temurun dari sebuah keluarga keturunan tionghoa. Toko ini sudah 

sangat terkenal di daerah Pondok Gede dan sekitarnya, juga sudah memiliki 

pelangggan tetap yang sangat banyak. Bangunan terbuat dari kayu dan 

merupakan bangunan lama tanpa renovasi. 

 

B. Fasilitas 

Toko ini hanya menjual sepeda jenis BMX, Mountain Bike, sepeda lipat dan 

sepeda untuk anak-anak. Selain itu, toko ini juga menyediakan spear parts berupa 

helm, pedal, bell dan perlengkapan lain dilengkapi dengan jasa pemasangan, 

perakitan dan reparasi sepeda. 

 

C. Tampilan Bangunan 

 Gambar 2.45 Tampak Depan Toko 
Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 2.46 Display Pedal 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.47 Display Perlengkapan Sepeda 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.48 Display Helm 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.49 Display Sepeda Lipat 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.50 Display Sepeda Dalam 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 2.51 Display Sepeda Luar 
Sumber : Data Pribadi 
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D. Staff dan Pengelola 

Staff dan pengelola di toko ini hanya seorang pemilik yang langsung menangani 

menejemen toko dan kasir, bersama 5 orang karyawan untuk perakitan, pelayanan 

dan reparasi. 

 

2.3.6. Pave Bike Store4 

A. Lokasi 

Toko sepeda ini berada di Prat de Llobregat, Barcelona, Spanyol. Toko ini 

didesain oleh Joan Sandoval. Karena jalan utama toko ini menggunakan paving, maka 

itulah yang memunculkan ide untuk nama toko ini, Pave. Penataan display sepeda di 

toko ini berbeda dengan penataan toko sepeda pada umumnya. Disini sepeda di 

display dalam box-box terpisah dengan pencahayaan yang sangat menarik. Dengan 

luas bangunan 700 m2, pengunjung dapat merasa luas dan nyaman untuk menikmati 

tiap produk yang ditawarkan. 

 

B. Fasilitas 

Toko ini dilengkapi dengan perpustakaan untuk membaca buku dan majalah 

seputar olahraga sepeda, sebuah cafe untuk bersantai ataupun minum kopi, juga 

shower untuk para pengunjung yang ingin mandi setelah latihan.  

Selain menawarkan berbagai jenis sepeda mulai dari BMX, road bike dan folding 

bike, toko ini juga menyediakan berbagai macam aksesoris bagi pengguna sepeda, 

seperti helm sepeda dan sepatu. Toko ini juga memiliki sebuah bengkel dengan 

berbagai sparepart untuk memfasilitasi para peseda yang ingin mereparasi 

sepedanya. 

 

                                                           
4
 http://www.dezeen.com/2011/05/12/pave-by-joan-sandoval/, diakses 24 Juli 2014 

Gambar 2.52 Reparasi Sepeda 
Sumber : Data Pribadi 

 

http://www.dezeen.com/2011/05/12/pave-by-joan-sandoval/
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C. Tampilan Bangunan 

 

 

 

E. Staff dan Pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.53 Display Sepeda Road 
Sumber : http://www.dezeen.com/2011/05/12/pave-

by-joan-sandoval/ 

 

Gambar 2.54 Display Sepeda Lipat 
Sumber : http://www.dezeen.com/2011/05/12/pave-

by-joan-sandoval/ 

 

Gambar 2.55 Interior Toko 
Sumber : http://www.dezeen.com/2011/05/12/pave-

by-joan-sandoval/ 

 

Gambar 2.56 Display Sepatu 
Sumber : http://www.dezeen.com/2011/05/12/pave-

by-joan-sandoval/ 

 

Gambar 2.57 Display Accesories 
Sumber : http://www.dezeen.com/2011/05/12/pave-

by-joan-sandoval/ 

 

Gambar 2.58 Bengkel dan Suku Cadang 
Sumber : http://www.dezeen.com/2011/05/12/pave-

by-joan-sandoval/ 
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D. Staff dan Pengelola 

Toko ini dikelola sendiri oleh pemiliknya, seorang penggemar sepeda asal 

Barcelona, Javier Maya. Toko ini memang dimulai dengan kecintaannya terhadap 

olahraga sepeda, dan saat ini ia dibantu oleh beberapa staffnya untuk mengjalankan 

Pave Bike Store ini. 

 


