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BAB IV 

PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
 

4.1. Pendekatan Aspek Fungsional 

4.1.1. Pendekatan Perilaku dan Aktivitas 

A. Pendekatan Perilaku 

1. Kelompok Pengguna Utama Velodrome 

Kelompok ini terdiri dari tim atlet balap sepeda, official, juri, pengawas, 

panitia turnamen, penonton dan seluruh pelaku kegiatan di dalam area 

Velodrome, baik orang Indonesia, orang asing maupun kaum disable. 

Kelompok pengguna Velodrome ini dibagi menjadi 4 bagian yaitu : 

a. Pembalap Sepeda 

 Time Trial (Flying 200 m, Putri 500 m dan Putra 1000 m) 

Putera  2 Orang  

Putri  2 Orang  

 Individual/Team Pursuit (3000 m atau 4000 m) 

Putra  2 orang  

Putri  2 orang  

 Individual/Team Sprint (600 m-1000 m) 

Putra  2 orang  

Putri  2 orang  

 Points Race (lap dalam 40 menit) 

Putra  3 Orang 

Putri  3 Orang  

 Scratch Race (Putri 7.5-10 km dan Putra 10-15 km) 

Putra  2 Orang 

Putri  2 Orang  

b. Official 

Terdiri dari 5 orang, yaitu: 

 1 orang pelatih 

 2 orang asisten pelatih 

 1 orang dokter tim 

 1 orang pembantu umum 

Jadi satu tim balap sepeda 22 pemain ditambah 5 official sehingga berjumlah 

27 orang. Jumlah tim tergantung dari banyaknya kontingen. 

c. Panitia Turnamen 

Panitia turnamen adalah organisasi yang menyelenggarakan pertandingan 

dan mengatur pelaksanaan di Trek Balap. 

d. Juri dan Pengawas Pertandingan 

Jumlahnya sekitar 10 orang. Biasanya disediakan langsung oleh panitia acara 

atau bagian penyelenggara turnamen. 
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2. Kelompok Penonton atau Pengunjung 

Aktivitas utama kelompok ini adalah menonton pertandingan dan 

memberikan dukungan. Fasilitas yang diperlukan antara lain tribun untuk 

menonton beserta fasilitas pendukungnya seperti seperti lavatory. Pengunjung 

juga dapat menggunakan track sepeda yang sudah disediakan. 

Berdasarkan standar UCI, Penonton dibedakan menjadi 3 macam : 

a. Penonton biasa 

b. Penonton VIP 

c. Penyandang cacat 

 

3. Kelompok Pengelola 

Kelompok pengelola adalah pihak yang mengelola bangunan dan bertanggung 

jawab atas fasilitas yang diperlukan. Bisa juga berupa satu badan organisasi 

fungsional untuk mengelola dengan imbalan jasa berdasarkan kontrak yang 

disetujui oleh kedua belah pihak. Umumnya merupakan organisasi komersial yang 

menggunakan tenaga-tenaga ahli sesuai bidangnya. 

Kelompok pengelola memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 

a. Direktur 

Bertanggung jawab terhadap berlangsungnya pengelolaan bangunan (jumlah 

1 orang) 

b. General Manager 

Mempunyai wewenang untuk menentukan kebijaksanaan yang berkaitan 

dengan pengelolaan (1 orang) 

c. Kepala Bagian Non-Teknik 

Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang bersifat manajemen pengelolaan 

bangunan (jumlah 1 orang) 

d. Bagian administrasi dan keuangan 

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang menyangkut administrasi 

keuangan (jumlah staf 4 orang) 

e. Bagian Pemasaran 

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan promosi dan 

periklanan bangunan. Promosi (4 orang), resepsionis (6 orang, dengan 

pembagian 2 shift, 1 shift = 3orang dengan waktu kerja 1x12 jam) 

f. Kepala Bagian Teknik 

Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang bersifat teknis bangunan (1 orang) 

g. Bagian Teknis Bangunan 

Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah teknis yang terjadi di 

bangunan seperti listrik, mesin, dan lain-lain (jumlah 3 orang) 
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h. Bagian Perawatan Bangunan 

Bertanggung jawab terhadap perawatan bangunan, dalam hal ini perawatan 

harian maupun berkala (jumlah 12 orang, dibagi dalam 2 shift, 1 shift = 6 

orang dengan waktu kerja 1x6 jam) 

i. Bagian Keamanan 

Bertanggung jawab terhadap keamanan di dalam dan luar bangunan.  

 

4. Kelompok Pers/Wartawan/Media massa 

Kegiatan kelompok ini adalah meliput jalannya pertandingan, baik dari media 

cetak maupun elektronik. Peliputan seringkali menggunakan kamera pers yang 

membutuhkan ruang khusus. Untuk dapat menunjang kegiatan peliputan tersebut 

maka harus disediakan tempat khusus yang dilengkapi dengan saluran telepon, 

ruang konferensi pers, serta ruang cuci dan toilet. 

 

5. Kelompok Pelaku Area komersial 

Menjual dan mengelola stand-stand yang ada di luar Velodrome, seperti toko 

sepeda, foodcourt, dan sebagainya. 

 

B. Pendekatan Aktivitas 

Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang timbul sebagai akibat adanya 

aktivitas dari para pengguna velodrom dan area komersial. Aktivitas utama yang 

terjadi di sini adalah aktivitas yang bersifat intern dan ekstern, sedangkan kelompok 

aktivitas lain yang bersifat ekstern adalah sebagai penunjang aktivitas utama tersebut. 

1. Kelompok Aktivitas di Velodrome 

 Turnamen 

 Berlatih 

 Menonton Pertandingan  

2. Kelompok Aktivitas Pengelola 

 Kegiatan Pimpinan 

 Kegiatan kesekretariatan 

 Kegiatan Pemasaran 

 Kegiatan Pertemuan Staff dan Karyawan 

3. Kelompok Aktivitas Penjual 

 Melayani aktivitas jual beli di Bike Shop, Souvenir Shop, Distro dan Mini 

Market. 

 Melayani dan menyediakan makanan di Foodcourt dan Kafe. 

4. Kelompok Aktivitas Penunjang 

 Kegiatan makan, minum, dan berkumpul di foodcourt 

 Kegiatan berbelanja di toko-toko sepeda dan souvenir 

 Kegiatan rekreasi dan olahraga 

 Kegiatan bersepeda di luar 
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5. Kelompok Aktivitas Pelayanan/Servis, meliputi : 

 Kegiatan Perawatan Bangunan 

 Kegiatan Pengamanan Bangunan 

 Kegiatan Pelayanan Teknis Bangunan 

 Kegiatan Pelayanan Lavatory 

6. Kelompok Aktivitas Parkir : 

 Kegiatan Parkir Pengguna dan Pengunjung 

 Kegiatan Parkir Pengelola 

 

4.1.2. Pendekatan Kapasitas Pengguna dan Pengelola 

A. Pendekatan Kapasitas Velodrome 

1. Skala Pelayanan 

Velodrome yang akan dibangun adalah Velodrome yang dipersiapkan untuk 

pertandingan balap sepeda pada PON 2016, dimana Indonesia akan menjadi 

tuan rumah. 

 Di Indonesia hanya memiliki 1 Velodrome indoor, yaitu Velodrome 

Tenggarong Kaltim yang hanya mampu memiliki 1800 kursi. 

 Olympic Games 2012 yang menggunakan London 2012 Velodrome 

mampu menampung sampai 6000 penonton. 

2. Skala Kota 

Kota Bekasi termasuk 5 kota dengan populasi terbesar di Indonesia dan juga 

memiliki antusiasme yang besar terhadap kegiatan bersepeda, terlihat dari 

banyaknya club sepeda yang ada di kota Bekasi mulai dari komunitas sepeda 

balap, BMX, Downhill hingga komunitas sepeda onthel, sehingga sangat cocok 

bila Velodrome yang terbangun juga memiliki standar Internasional. 

 

Dari pendekatan kapasitas Velodrome di atas, maka diambil kapasitas 

Velodrome Bekasi adalah sesuai standar UCI yaitu untuk kategori 3 yaitu 5000 kursi 

dan dengan standarisasi ruang yang telah ditentukan. 

Tribun Biasa 4400 

Tribun VIP  500 

Penyandang Cacat 100 

Jumlah Total 5000 

  

B. Pendekatan Kapasitas Area Komersial 

Di dalam menghitung luas pusat perbelanjaan sepeda, yang akan dijadikan 

dasar penghitungan antara lain : 

 Jumlah toko sepeda yang sudah ada di kota Bekasi.  

 Data yang diambil dari referensi-referensi, yaitu : 
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Menurut hasil survei dari ITDP Indonesia- Institute for Transportation and 

Development Policy. Jumlah volume pengguna sepeda di kota Bekasi ada 

tahun 2006 berjumlah 24.816 dengan pertumbuhan 11,8% pertahunnya. 

maka perkiraan jumlah pengguna sepeda tahun 2016 adalah : 

Pn = Po (1+i)n 

Pn = jumlah pengguna sepeda pada tahun n 

Po = jumlah penduduk pada tahun awal 

i    = prosentase pertumbuhan pengguna sepeda per tahun 

n   = tahun yang diprediksikan 

 

Diketahui : 

Po = P2006 = 24.816 orang 

   i = 11,8 % 

  n = 10 tahun 

Ditanya : 

Pn = P2016 

Jawab : 

Pn = Po (1+i)n 

P2016 = Po (1+i)10 

P2016 = 24.816 (1+11,8%)10 

 = 24.816 (1+0,118)10 

 = 24.816 (3,051) 

 = 75.714 orang 

 

Menurut de Chiara dalam Planning Design Criteria, standard kategori pusat 

perbelanjaan untuk melayani konsumen dengan jumlah minimal 35.000 jiwa dan 

kurang dari 400.000 maka kategori pusat perbelanjaan yang harus dibangun adalah 

tipe Community-Size Center dengan jumlah toko 15-40 unit dan luas lahan 4,05 - 12,1 

ha dengan pembagian toko sepeda skala kecil dan skala besar. Pembagiannya sebagai 

berikut: 

Toko Sepeda Skala Kecil  15 Unit 

Toko Sepeda Skala Besar 5 Unit 

Distro 10 Unit 

Rental Sepeda 5 Unit 

Souvenir, aksesoris & sparepart 5 Unit 

Jumlah Total 40 Unit 
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C. Pendekatan Besaran 

  

 
 

Panjang track yang akan digunakan adalah 250 m dengan lebar 7 m , dan 

untuk infield areanya adalah 40x60 m mengacu pada standar UCI.  

Untuk luasan ruang-ruang lainnya dapat digunakan perhitungan atau 

menggunakan standar yang sudah ada, seperti: 

 U.C.I (Union Cycliste Internationale) and IAKS. Project Guide 

VELODROMES.  (UCI) 

 Cycle Sports Facilities – Design Guide. (ES) 

 Neufert Data Arsitek (DA) 

 Handbook of Sport and Recreational Building Design (HB) 

 Universal Design (UD) 

 Time Saver Standards for Buildings Types (TS) 

 Studi Ruang/ Analisa (AN) 

 Studi Banding (SB) 

 

Sedangkan Standar Sirkulasi / Flow Area yang digunakan yaitu : 

 5%-10%  : Standar minimum sirkulasi 

 20%  : Standar Kebutuhan keleluasaan sirkulasi 

 30%  : Tuntutan kenyamanan fisik 

 40%   : Tuntutan kenyamanan psikologis 

 50%  : Tuntutan spesifik kegiatan 

 70%-100% : Terkait dengan banyak kegiatan 

(sumber : Chiara dan Callender. Time Saver Standard for Building Types) 

Tabel 4.1 Panjang Trek dan Infield Arena 

Sumber : Project Guides Velodrome dan Analisa, UCI 
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4.1.3. Pendekatan Kebutuhan Ruang 

A. Kelompok Jenis Ruang Velodrome 

Jumlah ruang yang dibutuhkan akan bertambah mengikuti jumlah kontingen. 

1. Kelompok Aktivitas Pengguna atau Pelaku Pertandingan. 

 Track balap 

 Ruang Akomodasi 

Team 

 Ruang Angkat 

Beban 

 Gymnasium 

 Ruang Pelatih 

 Ruang Pertemuan 

/ Briefing 

 Ruang P3K dan Kontrol Medis 

 Tribun Kompetitor 

 Area Kompetitor 

 Area Pemanasan 

 Ruang Pemotretan Finish 

 Lavatory 

 Mushola  

2. Kelompok Aktivitas Penonton atau Pengunjung. 

 Ruang Tunggu 

 Tribun 

 Lavatory 

 Mushola  

3. Kelompok Aktivitas Pers 

 Ruang Tulis Media 

 Ruang Jurnalis 

 Ruang 

Telekomunikasi 

 Ruang Press Confrence 

 Tribun Perwakilan Media 

 Area Perwakilan Media 

 Ruang Official Media 

 

B. Kelompok Aktivitas Pengelola 

 Ruang Penerima/lobby 

 Ruang Direktur 

 Ruang General 

Manager 

 Ruang Manager 

 Ruang Sekertaris 

 Ruang-ruang Kepala 

Bagian 

 Ruang Staff 

 Ruang Rapat 

 Ruang Arsip 

 Ruang Istirahat 

 Ruang Tamu 

 Lavatory 

 Mushola  

 Gudang 

 

C. Kelompok Aktivitas Penjual 

1. Retail atau Toko 

 Ruang Display 

 Ruang Kasir 

 Gudang Penyimpanan 

2. Foodcourt 

 Stand Penjual 

Makanan 

 Dapur 

 Panggung Hiburan 

 Ruang Makan  

 Lavatory 
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D. Kelompok Aktivitas Penunjang 

1. Kelompok Ruang Penerima 

 Lobby Velodrome 

 Loket 

2. Kelompok Area Komersial 

 Bike Shop 

 Souvenir Shop 

 Distro 

 Restoran/Kafe/foodcourt 

 ATM 

 Mini Market 

3. Kelompok Fasilitas Rekreasi dan Olahraga 

 Taman dan Sitting Group 

 BMX Track 

 Fitness Center/Gymnasium 

 Open Theatre 

 

E. Kelompok Aktivitas Servis 

1. Ruang Perawatan Bangunan 

 Ruang Workshop 

 Ruang Jaga 

 Ruang Cleaning Service 

 Gudang Alat 

2. Ruang Pelayanan Teknis Bangunan 

 Ruang Genset 

 Ruang Mesin AC 

 Ruang AHU 

 Ruang Pompa dan 

Reservoir 

 Ruang Transformator 

 Ruang Penampungan Sampah 

 Ruang Panel 

 Ruang Control 

3. Ruang Security 

4. Ruang Pengawasan CCTV 

5. Mushola 

6. Lavatory  

 

F. Kelompok Aktivitas Parkir 

 Ruang Drop Off Lobby 

 Ruang Parkir 

Pengunjung  

 Ruang Parkir Atlet 

 Ruang Parkir Pengelola 

 Ruang Drop Off Basement 

 Ruang Tunggu Sopir 

 

4.1.4. Pendekatan Persyaratan Ruang 

A. Pendekatan Persyaratan Ruang Velodrome Dan Area Komersial 

1. Kelompok Kegiatan Pengguna dan Pengunjung 

a. Kelompok ruang Velodrome : 

 Diperlukan efisiensi ruang yang sangat baik. Mengikuti pola perluasan 

dari bentuk trek akan memudahkan dalam penataan ruang. 
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 Pola ruang menggunakan Single Loaded, dimana ruang-ruang memiliki 

keterkaitan ditempatkan berdekatan dan berhadapan. 

 Penataan ruang dalam harus memperhatikan sistem ventilasi, akustik 

serta sound system. 

 Kesan bangunan harus mencerminkan identitas sebagai Velodrome 

olahraga balap sepeda dan sarana olahraga publik. 

 Kesan yang ditimbulkan adalah kesan sportif, cepat, kuat, ringan dan 

megah. 

b. Kelompok ruang Area Komersial: 

 Mengisi ruang di sekitar maupun menempel di sekeliling Velodrome. 

Meski secara fungsi terpisah, tapi harus terintegrasi dengan Velodrome. 

 Bersifat publik dan dapat menarik konsumen atau pengunjung 

sebanyak mungkin. 

 Penataan eksterior yang menarik perhatian. 

 Penataan interior yang akrab dan nyaman bagi para pengunjung. 

 Pola ruang dibuat linear dimana massa bangunan berada di sebelah 

alur sirkulasi. 

 Mudah dijangkau dari jalan raya, baik bagi yang berkendaraan pribadi, 

penggunan pedestrian dan bus umum. 

 

2. Kelompok Kegiatan Pengelola 

 Penempatannya tidak terlalu diekspose, untuk menampilkan kesan ruang 

publik sebagai fungsi utamanya. 

 Ruang pengelola harus mudah dicapai dari public area. 

 Sebagai ruang kerja harus teratur, rapi dan representative. 

 

3. Kelompok Kegiatan Penunjang 

 Mengutamakan pelayanan terhadap semua pengunjung. 

 Sebagai fasilitas bersama, pencapaian harus relatif mudah dan terkait dari 

dan ke Velodrome. 

 

4.Kelompok Kegiatan pelayanan 

 Mempunyai jalur sirkulasi yang terpisah dari sirkulasi kegiatan utama. 

 Penempatan mekanikal elektrikal, berhubungan dengan mesin-mesin yang 

dipakai, terpisah dari area balap dan area komersial atau dipisahkan dari 

bangunan utama atau ditempatkan pada ruang kedap suara agar tidak 

bising. 
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4.1.5. Pendekatan Hubungan Ruang 

Kelompok ruang yang dibutuhkan antara lain Perparkiran, are komersial, area 

pengelola, area pertandingan, area penonton, area pemain dan official. Berikut diagram 

hubungan antar ruang : 

 

 

 

 

 

 

 Hubungan langsung 

Hubungan tak langsung 

 

4.1.6. Program Ruang 

Dari analisa yang telah dilakukan, program ruang dapat di kategorikan menjadi 

beberapa kelompok aktivitas, antara lain kelompok aktivitas pelaku utam pertandingan, 

penonton, area komersial, pengelola, servis dan parkir. Berikut tabel perhitungan program 

ruang: 

 

Kelompok Aktivitas Utama 

JENIS RUANG STANDART SUMBER JML KAPASITAS 
LUAS 

RUANG 

Track Balap 
Pertandingan  

  
   

  

   Track Balap Sepeda Standart UCI 250 m x 7 m UCI 
 

2 tim dan Zona Bebas 
1.750 

m² 

   Infield Area Infield Area 40 m x 60 m UCI 
 

  
2.400 

m² 

   Safety Zone
Zona Aman sisi track balap 
3.5 m x 250 m

UCI 
 

   875 m² 

Jumlah  
   

1   
5.025 

m
2
 

Ruang Akomodasi Team           

Ruang Team 
 

  
 

    

   Bangku panjang 0,45 m²/orang DA 18 18 orang  8,1 m² 

   R. Loker 0.8 m²/unit DA 18 18 orang  14,4 m² 

  
 

  
 

sirkulasi 40% 9 m² 

Jumlah 
        

32 m² 

Gambar 4.1 Hubungan Ruang 
Sumber : Analisa 

 

Tabel 4.2 Program Ruang 

PENGELOLA 

Arena Pertandingan Area Penonton 

Official Pemain 

Area Komersial 
Parkir 
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Ruang Pembersihan           

   9 ruang bilas 1,44 m²/unit UD     
12,96 

m² 

   4 buah bak mandi 1,05 m²/unit UD     4,4 m² 

   4 buah WC 1,125 m²/unit UD     5,5 m² 

    
 

  sirkulasi 20% 4,5 m²  

Jumlah         27 m² 

Ruang Penyimpanan 
Sepeda 

        
  

   Sepeda (berdiri) 0,6  m²/unit DA 18 18 sepeda 10,8 m²  

    
 

  sirkulasi 50% 10,8 m²  

Jumlah @  ruang    SB/AN 4   21 m²  

Jumlah        
  85 m² 

Ruang Pelatih dan 
Official 

          

   Bangku 0,45 m²/unit DA    5 orang   2,25 m² 

   Loker 0.8 m²/unit DA    5 orang   4 m² 

        sirkulasi 50% 3,12 m² 

   2 ruang bilas 1,44 m²/unit UD     2,88 m² 

   2 bak mandi 1,05 m²/unit UD     2,1 m² 

   2 buah kakus 1,8 m²/unit UD     3,6 m² 

        sirkulasi 20% 4,16 m² 

Jumlah @ ruang   SB/AN 4   24 m² 

Jumlah         96 m² 

R. Juri           

   Bangku 0,45 m²/unit DA    5 orang   2,25 m² 

   Loker 0.8 m²/unit DA    5 orang   4 m² 

        sirkulasi 50 % 3,12 m² 

   2 ruang bilas 1,44 m²/unit UD     2,88 m² 

   2 bak mandi 1,05 m²/unit UD     2,1 m² 

   2 buah kakus 1,8 m²/unit UD     3,6 m² 

        sirkulasi 20% 4,16 m² 

Jumlah   SB/AN 1   24 m² 

R. Briefing 60 m² UCI 2   60 m² 

R. Kesehatan 20 m²/unit UCI 2   40 m² 

R. Latihan Beban 108 m² UCI 1   108 m² 

Trek BMX           

    Start Hill 15 m² UCI 1 Lebar trek 6m 15 m² 

    Speed Jump 18 m² UCI 1   18 m² 

    Doubles 60 m² UCI 5   300 m² 

    Step-Up 60 m² UCI 3   180 m² 

    Triples 72 m² UCI 1   72 m² 

    Step-up doubles 60 m² UCI 1   60 m² 
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    Trek 120 m² UCI 1   120 m² 

Jumlah         765 m² 

Parkir khusus pemain           

  1 bus 13 x 3,5 = 45,5 m² DA 4   
182 
m² 

  1 mobil  2,6x5 = 13 m² DA 8    104 m² 

Jumlah         286 m² 

Jumlah Total 6548 m² 

Kelompok Aktivitas Penonton 

JENIS RUANG STANDART SUMBER JML KAPASITAS 
LUAS 

RUANG 

Main Hall 0,8 m²/orang DA 1 
Asumsi 100 orang + sirkulasi 
100% 

160 m² 

Tribun           

Tribun Biasa 0,36 m²/orang UCI   4400 org 1584 m² 

Tribun VIP 0,45 m²/orang     500 org 225 m² 

Tribun penyandang cacat 1,8 m²/orang     100 org 180 m² 

        Sirkulsi 10% 198 m² 

Jumlah         2187 m²  

Ticket Box  12 m² DA 4   48 m² 

        sirkulasi 100% 48 m² 

Jumlah         96 m²  

R. P3K 15 m² UCI 1   15 m² 

Lavatory Biasa       4.400  penonton   

  
 

  
 

Pria:wanita = 4:1   

  Penonton Pria
 

  
 

3520 penonton   

-  18 kakus 1,8 m²/unit DA 
 

1 untuk 200 penonton 32,4 m² 

-  18 bak cuci 0,6 m²/unit DA 
 

1 untuk 200 penonton 10,8 m² 

  
 

  
 

sirkulasi 20 % 8,6 m² 

Jumlah  
 

  
 

  52 m²  

  Penonton Wanita
 

  
 

880 penonton   

-  9 kakus 1,8 m²/unit DA 
 

1 untuk 100 penonton 16,2 m² 

-  9 bak cuci 0,6 m²/unit DA 
 

1 untuk 100 penonton 5,4 m² 

  

 
   

sirkulasi 20 %  4,32 m² 

Jumlah             26 m² 

Lavatory VIP           

  Penonton Pria
 

    
 

  

-  4 KM 3,19 m²/unit DA 4 
 

12,76 
m² 

-  4 bak cuci 0,6 m²/unit DA 4 
 

2,4 m² 

  
 

    sirkulasi 40 %   6 m² 

Jumlah 
 

    
 

21 m² 

  Penonton Wanita
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-  4 KM 1,8 m²/unit DA 4 
 

12,76 
m² 

-  4 bak cuci 0,6 m²/unit DA 4 
 

2,4 m² 

  

 
    sirkulasi 40 %   6 m² 

Jumlah         21 m² 

Lavatory Diffable 4,4 m²/unit ES 2 1 Pria dan 1 Wanita 8,8  m² 

Jumlah Total 2586 m² 

Kelompok Aktivitas Pengelola 

JENIS RUANG STANDART SUMBER JML KAPASITAS 
LUAS 

RUANG 

R. Kepala pengelola 25 m² HB 1 3 orang 25 m² 

R. Sekretaris 8 m² HB 1 2 orang 8 m²  

R. Kepala Divisi 15 m² HB 2 @ 2 orang 30 m² 

R.Kerja Staff 8 m² HB 1 5 orang 40 m² 

R.Rapat 2 m²/orang DA 1 20 orang 40 m² 

R.Tamu 2 m²/orang DA 1 5 orang 10 m² 

Lavatory 2,25 m² SB 2   4,5 m² 

Pantry 9,6 m²/unit DA 1   9,6 m² 

Gudang 6 m²/unit AN 1   6 m² 

        Sirkulasi 30% 52,8 m² 

Jumlah total 236 m² 

Kelompok Aktivitas Area Komersial 

JENIS RUANG STANDAR SUMBER JML KAPASITAS 
LUAS 

RUANG 

Foodcourt and Cafe           

Ruang Makan 1,8 m²/orang 

DA 

  500 orang (10% penonton) 900 m² 

      1 stand melayani 15-20 orang   

Stand Penjual 6 m²/unit SB 30   180 m² 

Gudang 6 m²/unit SB      6 m² 

Lavatory  3,2 m²/unit DA 4   12,8 m² 

  
      

Sirkulasi 30% 
329,6 

m² 

Jumlah 
        1428 

m² 

Retail 

 

SB 

  Perbandingan BS:SS:DS   

(Bike Shop, Souvenir 
Shop, Distro)   

  20:10:10   

  

32 m²/kapling 

5 Bike Shop Besar @ 3 kapling 480 m² 

  15 Bike Shop sedang @ 2 kapling 960 m² 
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  20 
Kios Souvenir, Distro, Rental 
@ 1 kapling 

640 m² 

      Sirkulasi 30% 240 m² 

Jumlah 
  

    
  2704 

m² 

Mini Market           

Ruang Penjualan 100 m²/unit SB     100 m² 

Kasir 5 m²/unit SB     5 m² 

Gudang 25 m²/unit SB     25 m² 

        Sirkulasi 20% 26 m² 

Jumlah     2   312 m²  

ATM 1,5 m²/unit SB 6   9 m² 

        Sirkulasi 20% 1,8 m² 

Jumlah         10,8 m² 

Jumlah Total 
 4454 

m² 

Kelompok Aktivitas Area Servis 

JENIS RUANG STANDAR SUMBER JML KAPASITAS 
LUAS 

RUANG 

Ruang MDP 8  m²/unit SB 1   8 m²  

Ruang Genset 15 m²/unit SB 1   15 m² 

Ruang Trafo 18 m²/unit SB 1   18 m² 

Ruang Pompa dan 
Reservoir 

15 m²/unit SB 1   15 m² 

Ruang Kontrol Sound 
System 

12 m²/unit SB 1   12 m² 

Ruang PABX   9 m²/unit SB 1   9 m² 

Mushola 30 m² SB 1   30 m² 

Tempat Wudhu 16 m² SB 1   16 m² 

Gymnasium 50 m² ES 1   50 m² 

Gudang Alat Kebersihan  20 m² SB 1   20 m² 

Dapur 30 m² SB 1   
30,00 

m² 

        Sirkulasi 20% 45 m² 

Jumlah Total 270 m² 

Kelompok Aktivitas Parkir 

JENIS RUANG STANDART SUMBER JML KAPASITAS 
LUAS 

RUANG 

Parkir mobil 1 mobil: 13 m² 

DA 

  10 % = 500 orang 

2.600 
m² 

  
Asumsi 10% pengunjung naik 
mobil 

  Jumlah mobil = 100 mobil 

  1 mobil untuk 5 orang   + sirkulasi 100% 

Parkir motor 1 motor: 1,31 m²  DA   20 % = 1000 orang 1310 m² 
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Asumsi 20 % pengunjung naik 
motor 

  Jumlah motor = 500 motor 

  1 motor untuk 2 orang   + sirkulasi 100% 

Parkir sepeda 1 sepeda: 0,66 m² 

DA 

  20 % = 1000 orang 

1320 m²   Asumsi naik sepeda 20 %   Jumlah sepeda = 1000 motor 

      + sirkulasi 100% 

Parkir Bus 1 Bus: 10 m
2
  SB/AN  2 akomodasi tim, 1 lain-lain 30 m

2
 

Jumlah total 5260 m² 

Rekapitulasi 

No. Jenis kelompok ruang Luas 

1 Kelompok Kegiatan Pelaku Utama Pertandingan 6548 m² 

2 Kelompok Kegiatan Utama Penonton 2586 m² 

3 Kelompok Kegiatan Area Komersial 4454 m² 

4 Kelompok Kegiatan Pengelola 236 m² 

5 Kelompok Kegiatan Servis 270 m² 

6 Kelompok Kegiatan Parkir  5260 m² 

Jumlah Total Kebutuhan Ruang  19.354 m² (± 2 Ha)  

 

4.1.7. Pendekatan Sirkulasi 

A. Sirkulasi Pengguna atau Pelaku Utama Pertandingan 

Sirkulasi pelaku pertandingan baik atlet, pelatih maupun official. Sirkulasi mereka 

juga meliputi sirkulasi dengan fasilitas penunjang dan sirkulasi ke . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Sirkulasi Pelaku Utama Pertandingan 
Sumber : Project Guides Velodrome dan Analisa 

 

Track Balap 

Ruang Ganti 

Ruang Medis  

Gym 

Ruang Pelatih  

Lavatory 

Infield Area/ 

Area Kompetior 

Lobby 

Ruang Briefing 

Ruang 

Akomodasi 

Team 

 

Parkir khusus 
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B. Sirkulasi Penonton dan Pengunjung 

Penonton dan Pengunjung dibedakan dari tujuan mereka, yaitu mereka yang 

datang untuk menonton pertandingan di dalam Velodrome atau mereka yang datang 

hanya untuk menggunakan fasilitas ektern Velodrome yang berupa bike shop, 

foodcourt dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Sirkulasi Penonton dan Pengunjung 
Sumber : Project Guides Velodrome dan Analisa 
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C. Sirkulasi Pers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Sirkulasi Pengelola 
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Gambar 4.4 Diagram Sirkulasi Pers 
Sumber : Project Guides Velodrome dan Analisa 

 

Gambar 4.5 Diagram Sirkulasi Pengelola 
Sumber : Project Guides Velodrome dan Analisa 
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E. Sirkulasi Penjual 

Lokasi Area Komersial ditempatkan di luar Velodrome, sehingga alur sirkulasi 

tidak mempengaruhi aktivitas di dalam Velodrome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Sirkulasi Servis 

Sirkulasi servis harus efektif dan efisien dan dapat menjangkau seluruh kegiatan 

yang ada baik di dalam maupun di luar gedung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Pendekatan Aspek Kontekstual 

4.2.1. Pemilihan Lokasi 

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang menghasilkan para calon atlet 

seleksi nasional. Kota Bekasi yang berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek 

dan menjadi kota besar keempat di Indonesia pun mempunyai fasilitas gelanggang 

olahraga satu-satunya yang terletak di jalan arteri utama Ahmad Yani, Bekasi Barat. 

Parkir 
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R. Karyawan 

Keamanan 

Lavatory 
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R. Perawatan 
Bangunan 

Mushola 

Area Komersial 

Gambar 4.6 Diagram Sirkulasi Penjual 
Sumber : Analisa 

 

Gambar 4.7 Diagram Sirkulasi Servis 
Sumber : Analisa 
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Gelanggang olahraga ini merupakan salah satu sarana sebagai tempat untuk membina 

atlet-atlet lokal dalam berprestasi dibidang keolahragaan.  

Tahun 2016 nanti, akan dilaksanakan turnamen 4 tahunan tingkat nasional, 

Pekan Olahraga Nasional (PON) yang ke-XIX. Karena akan adanya pesta olahraga 

nasional dengan Jawa Barat sebagai tuan rumah, Pemerintah Provinsi mungkin akan 

mengadakan peremajaan sarana-sarana olahraga untuk mempersiapkan Jawa Barat 

untuk tahun 2016 mendatang. Salah satunya dengan adanya rencana pembangunan 

Velodrome di Bekasi. Selain itu, adanya Velodrome dan Cycling Center di Bekasi ini 

diharapkan juga dapat digunakan untuk Asian Games tahun 2019 mendatang. 

 

4.2.2. Pemilihan Tapak 

A. Alternatif Tapak 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batas-batas wilayah lokasi ini adalah: 

Utara : Jl. Jend. Sudirman 

Selatan : Station Patriot Bekasi 

Timur : Jl. Jend. Ahmad Yani 

Barat : Jl. Guntur Raya 

 Kondisi Fisik 
lahan tidak terbangun, namun berada di 
lingkungan Bumi Pramuka Bina Bangsa. 

 Peraturan Bangunan KDB 80 %, KLB 3,  GSB 10  m 

 Tata Guna Lahan Komplek Gelanggang Olahraga 

 Kontur Relatif datar  

 Pencapaian 
Pencapaian dari Jl. Jend. Sudirman, hanya satu 
arah 

 Lokasi 
Lingkungan yang mendukung karena berada di 
pusat Kota Bekasi dan berada di Komplak 
Gelanggang Olahraga. 

 

 



 
 

59  

 

 

 

 

 

 

B. Alternatif Tapak 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batas-batas wilayah lokasi ini adalah: 

Utara : Kantor Pengelola Summarecon Bekasi 

Selatan : Jl. Pengaran Jayakarta 

Gambar 4.8 Bagian Timur Tapak 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 4.9 Tapak Eksisting 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 4.10 Bagian Utara Tapak 
Sumber : Data Pribadi 
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Timur : Flyover Summarecon 

Barat : Perumahan Warga 

 

 Kondisi Fisik 
Lahan tidak terbangun, berada di lingkungan 
Kota Summarecon Bekasi 

 Peraturan Bangunan KDB 80 %, KLB 3,  GSB 10  m 

 Tata Guna Lahan Lahan kosong 

 Kontur Relatif datar  

 Pencapaian 
Pencapaian dari Jl. Pangeran Jayakarta, hanya 
satu arah 

 Lokasi 
Lingkungan yang mendukung karena berada di 
pusat Kota Bekasi dan berada di daerah yang 
diperkirakan akan ramai. 

 

 

 

 

C. Alternatif Tapak 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batas-batas wilayah lokasi ini adalah: 

Utara : Area perairan (danau) rencana apartemen Spring Lake 

Selatan : Mall Summarecon Bekasi 

Gambar 4.11 Kantor Pengelola di Utara Tapak 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 4.12 Tapak Eksisting 
Sumber : Data Pribadi 
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Timur : Rencana Pembangunan Apartemen 

Barat : Kantor Summarecon Bekasi 

 Kondisi Fisik 
Lahan tidak terbangun, berada di 
lingkungan Kota Summarecon Bekasi 

 Peraturan Bangunan KDB 80 %, KLB 3,  GSB 10  m 

 Tata Guna Lahan Lahan kosong 

 Kontur Relatif datar  

 Pencapaian 
Pencapaian dari Jl. Raya Kota Summarecon, 
hanya satu arah 

 Lokasi 

Lingkungan yang mendukung karena 
berada di pusat Kota Bekasi dan berada di 
daerah yang diperkirakan akan ramai. 
Berhadapan langsung dengan Summarecon 
Mall Bekasi. 

 

  Gambar 4.13 Apartemen Selatan Tapak 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 4.14 Tapak Eksisting 
Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 4.15 Bagian Selatan Tapak 
Sumber : Data Pribadi 
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4.3. Pendekatan Aspek Kinerja 

4.3.1. Sistem Pencahayaan 

Penerangan sangat berpengaruh terhadap kualitas suasana yang dihasilkan. Dengan 

pemilihan penerangan yang tepat akan memberikan kenyamanan. Khusus Velodrome, 

penggunaan cahaya alami lebih diutamakan. Sedangkan untuk Area Komersial, cahaya buatan 

sangat berperan dalam display produk yang dijual.   

Terdapat dua sistem penerangan yang dapat dimanfaatkan, yaitu : 

A. Penerangan alami 

Keuntungan dari penerapan penerangan alami antara lain: 

1. Tidak menyilaukan, karena sangat berpengaruh terhadap pandangan pembalap 

di arena. 

2. Penyebaran yang merata. 

3. Dapat menggunakan skylight yang dibiaskan, sehingga tidak terjadi efek glare 

pada lintasan yang terbuat dari kayu. 

4. Silau yang ditimbulkan dari sinar matahari juga dapat dicegah atau dikurangi 

menggunakan sun shading atu peredam panas/sinar. 

B. Penerangan Buatan 

Penerapan penerangan buatan antara lain: 

1. Penerangan buatan digunakan pada ruang-ruang yang tidak dapat diterangi oleh 

sinar matahari atau dalam kondisi keadaan sinar matahari berkurang karena 

cuaca. 

Sistem penerangan buatan ada 3 macam, antara lain : 

 Sistem penerangan merata 

Sistem penerangan ini memberikan sistem iluminadi yang tersebar merata 

ke seluruh ruangan. SIstem ini baik digunakan untuk ruangan yang luas 

dengan aktivitas yang sama 

 Sistem penerangan terarah 

Pada sistem ini seluruh ruangan memperoleh cahaya, dari arah tertentu. 

Sistem ini sangat baik digunakan untuk menonjolkan suatu objek tertentu 

 Sistem penerangan setempat 

Pada sistem ini cahaya dikonsentrasikan pada tempat tertentu. Digunakan 

untuk melengkapi penerangan umum yang mungkin terhalang oleh suatu 

objek, sehingga memerlukan penerangan yang lebih dibandingkan yang 

lain. 

2. Penerangan buatan juga digunakan untuk mempercantik display retail. 

3. Penerangan buatan digunakan secara optimal/maksimal pada malam hari 

4. Penggunaan penerangan buatan dalam kaitannya dengan stadion balap sepeda 

maka terdapat beberapa level: 

 Untuk latian    : 150-300 lux 

 Untuk pertandingan  : 300-400 lux 

 Untuk pertandingan internasional : 800-900 lux 
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Berikut parameter yang digunakan dalam pemakain tipe lampu pada jenis ruang-ruang 

yang berbeda. 

 

 

 

 

 

Standar Besaran penerangan tersebut, dapat digunakan pada bangunan ini, sedangkan 

ruang-ruang yang tidak tercantum diasumsikan dengan fungsi ruang yang sama. 

 

4.3.2. Sistem Penghawaan/Pengkondisian Udara 

A. Penghawaan alami 

Sistem penghawaan alami dengan menggunakan sistem silang (cross ventilation). 

Berbagai cara dapat digunakan untuk memungkinkan ventilasi silang antara lain dengan 

memberikan bukaan pada dinding bangunan yang berlawanan atau berhadapan untuk 

sirkulasi udara bersih dan kotor. Digunakan pada ruang-ruang selain unit kantor 

maupun ruang service seperti lavatory, gudang, dan dapur. 

 

B. Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan dengan menggunakan AC (Air Conditioner). Terdapat dua 

jenis AC yaitu : 

Sumber : Griffin, Kenneth W. Building Type Basic For Transit Facility. 

Tabel 4.3 Perbandingan Tipe Lampu 
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 AC setempat 

Disebut setempat karena udara yang dikondisikan hanya pada salah satu 

ruangan, seperti pada retail  dan kantor. 

 AC Sentral 

Sistem ini memerlukan menara pendingin (water cooling tower) yang 

ditempatkan di luar bangunan. Pada bangunan ini, AC Central diletakkan di 

ruang-ruang public seperti arena pertandingan, koridor, hall, lobby, dan 

sebagainya. 

 

4.3.3. Sistem Jaringan Air Bersih 

Penyediaan air bersih dapat diperoleh dari PAM atau sumur artetis (deep well 

boaring) dengan kedalaman 100 meter lebih. Velodrome ini yang merupakan bangunan 

yang cukup tinggi ada dua macam sistem pendistribusian air bersih, yakni : 

A. Down Feed Sistem 

Air bersih dari saluran PAM/deep well masuk ke dalam distribusi 

bangunan dan ditampung dalam ground reservoir, dengan menggunakan 

pompa air bersih dinaikkan ke reservoir pada atap bangunan untuk 

selanjutnya secara gravitasi air dialirkan ke tiap-tiap ruang yang 

membutuhkan. 

Keuntungan : 

 Sistem ini masih dapat menjamin kelangsungan air bersih 

walaupun aliran listrik padam. 

 Umumnya kekuatan air di tiap lantai relative sama (tidak 

tergantung ketinggian bangunan) 

Kerugian : 

 Membutuhkan ruang untuk tangki di atap bangunan 

 Penambahan beban di atap bangunan 

 

B. Up Feed Sistem 

Air bersih dari saluran PAM atau deep well masuk ke dalam distribusi 

bangunan dan ditampung dalam ground reservoir, dengan menggunakan 

pompa air bersih didistribusikan ke tiap-tiap lavatory Velodrome. 

Keuntungan : 

 Sangat efektif untuk bangunan bertingkat rendah 

Kerugian : 

 Aliran air bersih tidak dapat mengalir bila listrik padam 

 Dibutuhkan beberapa pompa tekan yang berkerja otomatis 

 Umumnya pada daerah terbatas, kekuatan air menjadi kecil 

(terutama untuk bangunan tingkat tinggi) 
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Kebutuhan air untuk perlengkapan bangunan : 

 Air Conditioning  : 0,2 m3/menit/TR 

 Mesin Uap   : 20 liter/HP/jam 

 Penanganan Kebakaran : 20 m3 

 Tangki minimum  : 10 m3 

 

4.3.4. Sistem Pembuangan Air Kotor 

Terdapat 2 macam sistem air buangan, yaitu air kotor dan air hujan, dengan 3 

sistem buangan, antara lain : 

A. Sistem Terpisah (Separate Sistem) 

Air kotor dan air hujan dilayani oleh sistem masing-masing secara 

terpisah. Pemilihan sistem ini didasarkan atas beberapa pertimbangan antara 

lain : 

 Periode musim hujan dan kemarau yang terlalu lama 

 Kuantitas yang jauh berbeda antara buangan air kotor dan air hujan 

 Air buangan memerlukan pengolahan terlebih dahulu sedangkan air 

hujan tidak perlu dan harus secepatnya dibuang ke sungai 

Keuntungan : 

 Sistem saluran mempunyai dimensi yang kecil, sehingga 

memmudahkan pembuatan dan operasinya. 

 Penggunaan sistem terpisah mengurangi bahaya kesehatan bagi 

masyarakat 

 Pada instalasi pengolahan air kotor tidak ada tambahan beban 

kapasitas karena penambahan air hujan 

 Pada sistem ini untuk saluran air kotor bisa direncanakan pembilasan 

sendiri, baik pada musim kemarau maupun musim hujan 

Kerugian : 

 Harus membuat 2 sistem saluran sehingga memerlukan tempat yang 

luas dan biaya yang cukup besar 

 

B. Sistem tercampur (combined sistem) 

Air kotor dan air hujan disalurkan melalui satu saluran yang sama. 

Saluran ini harus tertutup. Pemilihan sistem ini didasarkan pada beberapa 

pertimbangan, antara lain : 

 Debit masing-masing buangan relative kecil sehingga dapat disatukan 

 Kuantitas air kotor dan air hujan tidak jauh berbeda 

 Fluktuasi curah hujan dari tahun ke tahun relative kecil 

Keuntungan : 
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 Hanya diperlukan satu sistem penyaluran air sehingga dalam 

pemilihannya lebih ekonomis 

 Terjadi pengenceran air kotor oleh air hujan sehingga konsentrasi air 

kotor menurun 

Kerugian : 

 Diperlukan area yang luas untuk menempatkan instalasi tambahan 

untuk penanggulangan di saat-saat tertentu 

 

C. Sistrem kombinasi (pseudo separate sistem) 

Merupakan perpaduan antara saluran air kotor dan saluran air hujan 

di mana pada waktu musim hujan air kotor dan air hujan tercampur dalam 

saluran air kotor, sedangkan air hujan berfungsi sebagai pengecer dan 

penggelontor. Kedua saluran ini tidak bersatu tetapi dihubungkan dengan 

sistem perpipaan interceptor. Beberapa faktor yang dapat digunakan dalam 

menentukan pemilihan sistem, antara lain : 

 Perbedaan yang besar antara kuantitas air kotor yang akan disalurkan 

melalui jaringan penyalur air kotor dan kuantitas curah hujan pada 

daerah pelayanan. 

 Umumnya di dalam kota dilalui sungai-sungai di mana air hujan 

secepatnya dibuang ke dalam sungai-sungai tersebut. 

 Periode musim kemarau dan musim hujan yang lama dan fluktuasi air 

hujan tidak tetap. 

 

Sistem pembuangan air kotor dibedakan menjadi 2 yaitu : 

A. Sistem pembuangan air bekas 

Air bekas yang dimaksud adalah air bekas cucian pakaian, cucian piring, 

atau peralatan memasak dan beberapa macam cucian lainnya.Pipa 

pembuangan digunakan pipa-pipa PVC atau pipa beton dengan diameter yang 

diperhitungkan ukurannya. Mengingat panjang PVC 4 m, maka tiap 4 m dibuat 

sambungan atau dihubungkan dengan pipa-pipa lain. Untuk pipa vertical 

diusahakan hubungan menggunakan sambungan dengan sudut lebih kecil dari 

90 derajat sehingga tidak terjadi air balik. Pembuangan air bekas ini dapat 

dialirkan ke saluran lingkungan atau saluran kota. 

B. Sistem pembuangan air limbah 

Air limbah adalah air bekas buangan yang bercampur kotoran. Saluran air 

limbah di tanah atau di dasar bangunan dialirkan pada jarak sependek 

mungkin dan tidak diperbolehkan membuat belokan-belokan tegak lurus, 

dialirkan dengan kemiringan 0,5-1% ke dalam penampungan yang disebut 

septictank. Untuk bangunan  ini digunakan septictank berukuran besar yang 

sering disebut sebagai  pengolah limbah (sewage treatment Plant-STP). 
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Jumlah orang yang dilayani Volume (m
3
) Ukuran (m

3
) 

60 4 1,2 x 2,5 x 1,5 

120 8 1,5 x 3,5 x 1,9 

180 12 1,8 x 4 x 1,9 

240 16 1,8 x 5,4 x 2 

300 20 2,2 x 5,4 x 2 

360 24 2,4 x 6 x 1,5 

420 28 2,5 x 6 x 1,5 

480 32 2,5 x 7 x 2,1 

Ukuran Rata-rata septic tank : 0.10 m
3
/orang 

 

Kebutuhan perlengkapan saniter pada bangunan tinggi, antara lain : 

 Closet : 8 liter/kali 

 Urinoir : 30 liter/jam 

 Badkuip/bak mandi : 250 liter/kali 

 Douche/mandi pancuran : 25 liter/kali 

Daya buang rata-rata (average discharge) perlengkapan saniter : 

 Closet : 120 liter/menit 

 Urinoir : 120 liter/menit 

 Wastafel : 60 liter/menit 

 Badkuip/bak mandi : 90 liter/menit 

 Douche/mandi pancuran : 60 liter/menit 

 Bak cuci dapur : 90 liter/menit 

 Kebutuhan closet : 1 buah/40 orang 

 

4.3.5. Sistem Jaringan Listrik 

Distribusi listrik berasal dari PLN yang disalurkan ke gardu utama. Setelah melalui 

transformator (trafo), aliran tersebut didistribusikan ke tiap-tiap unit kantor dan unit 

hunian, melalui meteran yang letaknya jadi satu ruang dengan ruang panel (hal ini 

dimaksudkan untuk memudahkan monitoring). Untuk keadaan darurat disediakan 

generator set yang dilengkapi dengan automatic switch sistem yang secara otomatis 

(dalam waktu kurang dari 5 detik) akan langsung menggantikan daya listrik dari sumber 

utama PLN yang terputus. 

Sumber : Poerbo. Utilitas Bangunan 

 

Tabel 4.4 Volume dan Ukuran Septic Tank 
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Generator set mempunyai kekuatan 70% dari keadaan normal. Perlu 

diperhatikan bahwa generator set ini membutuhkan persyaratan ruang tersendiri, 

untuk meredam suara dan getaran yang ditimbulkan. Biasanya untuk mereduksi 

getaran dan suara ini digunakan double slab, pada ruang ini juga bisa dilapisi dengan 

rockwall. 

 

4.3.6. Sistem Pembuangan Sampah 

Pembuangan sampah pada bangunan  pada umumnya adalah dengan 

menggunakan tempat sampah, yaitu sampah dari masing-masing retail  maupun 

bangunan, dikumpulkan pada kantong-kantong sampah, kemudian dibuang melalui 

shaft sampah yang langsung sampai ke lantai dasar, di mana terdapat penampungan 

sampah. 

Untuk bangunan olahraga, biasanya menggunakan cara manual, di mana 

karyawan kebersihan mengambil sampah dari tiap unit pertokoan maupun hunian dan 

memasukkan ke tempat penampungan sampah sementara, setelah itu sampah-sampah 

tersebut akan dialihkan ke luar tapak oleh Dinas Kebersihan Kota yang selanjutnya 

dibuang ke TPA. 

 

4.3.7. Sistem Pencegahan Kebakaran 

Instalasi pemadam api pada bangunan tinggi menggunakan peralatan pemadam 

api instalasi tetap. Sistem deteksi awal bahaya (Early Warning Fire Detection), yang 

secara otomatis memberikan alarm bahaya atau langsung mengaktifkan alat pemadam.  

Sistem deteksi awal terdiri dari : 

A. Alat Deteksi Asap (Smoke Detector) 

Mempunyai kepekaan yang tinggi dan akan memberikan alarm bila terjadi asap 

di ruang tempat alat tersebut dipasang 

B. Alat Deteksi Nyala Api (Flame Detector) 

Dapat mendeteksi adanya nyala api yang tidak terkendali dengan cara 

menangkap sinar ultraviolet yang dipancarkan nyala api tersebut. 
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Gambar 4.16 Sistem Semi Otomatis dan Otomatis 
Sumber : Poerbo. Utilitas Bangunan 
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C. Hydrant kebakaran 

Hidran kebakaran adalah suatu alat untuk memadamkan kebakaran yang 

sudah terjadi dengan menggunakan alat baku air. Jumlah pemakaian hidran 1 

(satu) buah per 800m2. Hidran ini dibagi menjadi : 

 Hidran kebakaran dalam gedung 

Selang kebakaran dengan diameter antara 1,5”-2” harus terbuat dari 

bahan yang tahan panas, dengan panjang 20-30 meter. 

 Hidran kebakaran di halaman 

Hidran di halaman harus menggunakan katup pembuka dengan 

diameter 4” untuk 2 kopling, diameter 6” untuk 3 kopling dan mampu 

mengalirkan air 250 galon/menit atau 950 liter/menit untuk setiap 

kopling. 

D. Sprinkler 

Alat ini akan bekerja bila suhu udara di ruangan mencapai 60oC-70oC. Penutup 

kaca pada sprinkler akan pecah dan menyemburkan air. Setiap sprinkler head 

dapat melayani luas area 10-20m2 dengan ketinggian ruangan 3 meter.Jarak 

antara dua sprinkler head biasanya 4 meter di dalam ruangan dan 6 meter di 

koridor.Sprinkler biasanya diletakkan di dalam  ruangan dan koridor. 

E. Fire Extenghuiser 

Berupa tabung yang berisi zat kimia, penempatan setiap 20-25 meter dengan 

jarak jangkauan seluas 200-250 cm. 

 

4.3.8. Sistem Komunikasi 

Berdasarkan penggunaannya, sistem telekomunikasi dapat dibedakan dalam dua 

jenis yaitu : 

A. Komunikasi Internal 

Komunikasi yang terjadi dalam satu bangunan. Alat komunikasi ini antara lain 

internal speaker, intercom, handy talky (untuk penggunaan individual dua 

arah). Biasanya digunakan untuk komunikasi antar pengelola atau bagian 

keamanan. 

B. Komunikasi Eksternal 

Komunikasi dari dan keluar bangunan. Alat komunikasi ini dapat berupa 

telepon maupun faxsimile. Biasanya digunakan untuk komunikasi keluar oleh 

pengelola. 

 

4.3.9. Sistem Penangkal Petir 

Penangkal petir harus dipasang pada bangunan-bangunan yang tinggi, minimum 

bangunan 2 lantai (terutama yang paling tinggi di antara sekitarnya). Ada beberapa 

sistem instalasi penangkal petir, antara lain : 

 Sistem Konvensional atau Franklin 
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Batang yang runcing dari bahan copper spit dipasang paling atas dan dihubungkan 

dengan batang tembaga menuju ke elektroda yang ditanahkan. Sistem ini cukup 

praktis dan biayanya murah, tetapi jangkauannya terbatas. Namun demikian 

sistem ini merupakan penangkal petir non radioaktif sehingga tidak 

membahayakan lingkungan sekitar. 

 Sistem Faraday 

Sistem ini merupakan sistem penangkal petir yang biasa digunakan di Indonesia. 

Bentuknya berupa tiang setinggi 30 cm, kemudian dihubungkan dengan kawat 

menuju ke ground. Memiliki jangkauan yang luas. 

 Sistem Radioaktif atau Sistem Thomas 

Sistem ini baik sekali untuk bangunan tinggi dan besar.Pemasangan tidak perlu 

dibuat tinggi karena sistem payung yang digunakan dapat 

melindunginya.Bentangan perlindungan yang cukup besar sehingga dalam satu 

bangunan cukup menggunakan satu tempat penangkal petir. Namun sifat menolak 

petir. Namun sifat menolak petir membahayakan lingkungan sekitar. 

 

4.3.10. Sistem Keamanan 

Sistem pengamanan dengan penerapan teknologi seperti pemakaian kamera 

monitor (CCTV) sehingga mudah dalam pemantauan keamanan secara menyeluruh 

pada bangunan tanpa kehadiran petugas keamanan. Security checking digunakan 

untuk mengecek kendaran yang masuk ke Bekasi Cycling Center. Sistem ini lebih 

efisien karena dapat mengurangi jumlah kebutuhan petugas keamanan. 

 

 

4.3.11. Sistem Transportasi Vertikal 

Sarana transportasi vertikal pada angunan antara lain berupa ramp, elevator 

berupa lift barang sekaligus lift pemadam kebakaran dan lift pengunjung, tangga 

umum/darurat dan escalator. 

Sistem trasportasi bangunannya antara lain : 

A. Ramp 

Digunakan sebagai sirkulasi kendaraan/parkir dengan kemiringan permukaan 

jalan maksimal 15%. Secara umum banyak digunakan dengan kemiringan 10%. 

B. Escalator 

Sirkulasi dengan menggunakan escalator atau tangga berjalan lebih efektif 

dan memberi keuntungan bagi penggunaannya seperti : 

1. Tidak ada interval waktu tunggu 

2. Kecepatan bergerak stabil 

3. Dapat dijadikan unsur accessories pada bangunan 

4. Untuk menampung kapasitas pengguna yang banyak 

5. Dapat difungsikan secara manual jika terjadi gangguan listrik 
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Escalator melayani sirkulasi vertikal dengan jalur satu arah, sehingga 

membutuhkan penyusunan yang terencana seperti penataan berlapis, saling 

menyilang dan bersilangan ganda. 

Pertimbangan yang dilakukan dalam pemilihan sistem escalator meliputi : 

 Efektifitas ruang yang dipakai 

 Kemudahan pencapaian pergerakan menuju ke lantai berikutnya 

 Pemerataan sirkulasi pada bangunan 

Sehingga pendekatan sistem escalator yang dipakai adalah sistem bersilang 

ganda. Escalator ini melayani sirkulasi pengunjung dari lantai dasar ke lantai atas 

dengan penempatan yang mudah dijangkau. Untuk ketinggian escalator yang tidak 

lebih dari 6m maka sudut ketinggian tangga maksimal 350 dengan lebar antara 0,6 - 

1,05 meter. Dengan kecepatan 0,75 m/dt maka kapasitas angkutnya 155 

orang/menit. 

C. Elevator/lift 

Adalah sistem transportasi vertikal yang dapat mengangkut orang atau barang 

secara periodik dan cepat, tetapi memerlukan tenggang waktu tunggu dalam 

penggunaannya. Keuntungan yang didapat dengan menggunakan lift antara lain : 

1. Waktu perjalanan relatif singkat 

2. Efektifitas penggunaan ruang bangunan 

3. Daya angkut relatif tinggi dengan kapasitas yang banyak 

Untuk lift barang kapasitasnya berkisar antara 1-5 ton dengan ukuran dalam 

antara 1,6 x 2,1 meter sampai 3,1 x 4,2 meter (Hartono Poerbo, Utilitas Bangunan). 

D. Tangga 

Tangga yang disediakan bagi umum diorientasikan sebagai sirkulasi penunjang 

dengan perletakan yang mudah dan kapasitas yang memadai. Tangga untuk umum 

dibuat dengan kemiringan maksimal 300 dan lebar minimum untuk kapasitas paling 

tidak dapat dilalui 2 orang. 

Untuk tangga darurat direncanakan dengan penggunaan dinding dan pintu 

tahan api yang membuka keluar agar memudahkan saat terjadi bahaya kebakaran. 

Lebar minimal memuat 2 orang dengan sudut kemiringan antara 300 – 750. Jarak 

dari tengah bangunan maksimal 30 m dengan keterangan jalur evakuasi. 

4.4. Pendekatan Aspek Teknis 

4.4.1. Sistem Struktur 

Stuktur bangunan Stadion dan Velodrome pada umumnya dipengaruhi oleh aspek-

aspek dibawah ini: 

A. Strenghten / Kekuatan 

B. Bentang 

C. Safety / Keamanan 

D. Service / Pelayanan 

E. Durability / Tahan lama 
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Beberapa kemungkinan struktur atap modern yang memenuhi kriteria di atas dan 

dapat diterapkan pada Velodrome adalah : 

 Struktur Rangka Kaku 

Struktur rangka kaku merupakan strutur yang terdiri dari atas elemen-elemen 

linear, umumnya balok dan kolom yang saling dihubungkan pada ujung-ujungnya 

oleh titik hubung yang dapat mencegah rotasi relatif diantara elemen struktur yang 

dihubungkannya (Struktur, Schodek, 1991 : 362). 

 Struktur Rangka Ruang / Space Frame 

Struktur rangka atau space frame menyalurkan gaya-gaya 3 dimensional dalam satu 

ruang secara bersama-sama dengan menggunakan batang-batang baja yang 

dihubungkan satu dengan lain sehingga membentuk rangka 3 dimensi (Struktur, 

Schodek, 1991 : 134). 

 Struktur Rangka Batang 

Struktur rangka ruang menyalurkan gaya-gaya 2 dimensional dalam satu bidang 

dengan menggunakan batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan lain 

(Struktur, Schodek, 1991 : 134). 

 Struktur Kabel 

Struktur atap yang menggunakan kabel baja sebagai penyalur gaya yang tahan 

terhadap gaya tarik. Bentuk struktur bangunan yang ada hanya mampu menahan 

gaya tarik atau sering disebut dengan form active structure. Daya tarik yang tinggi 

dari baja dengan efesiensi tarik murni memungkinkan kabel baja sebagai elemen 

struktur yang dapat menutup ruang secara efisien (Struktur, Schodek, 1991 : 193). 

 Struktur Busur 

Struktur ini paling banyak digunakan pada Velodrome saat ini, yaitu dengan 

penyaluran gaya-gaya melalui busur lengkung. Busur lengkung tersebut dapat 

terbentuk dari rangka-rangka baja. Kekuatannya didapat dari sifat kelengkungannya 

(baik lengkung yang vertikal maupun horizontal) itu serta pada kekuatan titik topang 

atau simpulnya, sehingga penyaluran gaya ke titik simpul merata sepanjang busur. 

Bentang yang dapat dinaungi pun tak terbatas, ada Velodrome yang 

bentangnya sampai 250 m, dan bentuk bangunan yang terjadi pun menarik stainless 

steel. 

 Struktur Membran / Tenda 

Struktur membran murni merupakan struktur atap yang menggunakan 

membran tipis sebagai penutup atap yang digantung pada satu atau beberapa buah 

tiang dan tepi membran ditarik dengan kuat dan dipancangkan ke tanah sehingga 

membran dapat mengembang dan menutup ruangan. (Struktur, Schodek, 1991 : 

431). 

 Struktur Folded Plate 

Merupakan struktur atap yang terbentuk dari lipatan-lipatan bidang datar dan 

kekakuannya terletak pada kesatuan bentuknya. Bentuk yang dihasilkan juga cukup 

estetis dengan lipatan-lipatan yang dibuat. 
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4.4.2. Sistem Modul 

Modul merupakan angka (ukuran) baku yang menjadi patokan untuk menentukan 

ukuran-ukuran lebar, tinggi, jarak, elemen-elemen ruangan atau bangunan misalnya: lebar 

koridor, tinggi lantai, jarak kolom, dan lain sebagainya. Secara garis besar, modul 

dikelompokkan menjadi: 

A. Modul Vertikal 

Modul ini digunakan pada gambar kerja potongan. Modul ini mengatur 

ketinggian antar ruang. Tinggi ruangan ini ditentukan oleh aktifitas yang terjadi 

dalam ruangan. Untuk ruang umum terdapat ketentuan tinggi minimal lantai ke 

plafond yaitu ± 3 m.  

Selain itu, modul ini juga mengatur ruang servis antara plafond dan ruang 

diatasnya. Modul efektif untuk ruang servis diatas plafond adalah ± 2,4 – 5 m dan 

modul servis ditentukan oleh lebar bentang yang digunakan, dimensi saluran-

saluran ducting dan ruang gerak untuk servis yang ada diatasnya, biasanya 

digunakan untuk tempat jaringan utilitas bangunan.  

Tinggi ruangan ini banyak dipengaruhi oleh: 

a. Tinggi blok portal, dimana semakin tinggi dimensi balok tersebut akan 

semakin banyak menyita ruangan yang ada dibawahnya. 

b. Jaringan utilitas yang akan ditempatkan di dalam ruangan tersebut, 

modul efektif yang ditetapkan berdasarkan aktifitas yang terjadi, seperti 

sistem penerangan yang digunakan, dan sebagainya. 

B. Modul horisontal 

Modul struktur horizontal ini disebut juga dengan sistem grid dari struktur yang 

digunakan, misalkan jarak bentang 4 m atau 5 m tergantung pada kebutuhan luasan 

ruang dan karakteristik ruang yang digunakan. 

4.5. Pendekatan Aspek Visual Arsitektural 

Aspek visual Schuermann Architects yang khas adalah mengacu pada salah satu benda 

yang berhubungan dengan guna bangunan. Dapat dilihat 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 hujan Afzelia. Sedangkan untuk Velodrome indoor, mereka 

menggunakan kayu pinus yang lebih efisien dan hemat. 

http://www.wikipedia.org/wiki/Afzelia

