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BAB V 

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN BEKASI CYCLING CENTER 

 
5.1. Program Dasar Perencanaan 

5.1.1. Program Ruang 

Dari analisa yang dilakukan dalam Bab IV, berikut adalah perhitungan perkiraan 

kebutuhan besaran tiap ruang pada tiap kelompok aktivitas. 

 

Kelompok Aktivitas Utama 

JENIS RUANG LUAS RUANG 

Track Balap Pertandingan 5.025 m
2
 

Ruang Akomodasi Team 32 m² 

Ruang Pembersihan 27 m² 

Ruang Penyimpanan Sepeda 85 m² 

Ruang Pelatih dan Official 96 m² 

R. Juri 24 m² 

R. Briefing 60 m² 

R. Kesehatan 40 m² 

R. Latihan Beban 108 m² 

Trek BMX 765 m² 

Parkir khusus pemain 286 m² 

Jumlah Total 6548 m² 

 
 Kelompok Aktivitas Penonton 

JENIS RUANG LUAS RUANG 

Main Hall 160 m² 

Tribun 2187 m²  

Ticket Box 96 m²  

R. P3K 15 m² 

Lavatory Biasa 

·  Penonton Pria 52 m²  

·  Penonton Wanita    26 m² 

Lavatory VIP 

·  Penonton Pria 21 m² 

·  Penonton Wanita 21 m² 

Lavatory Diffable 8,8  m² 

Jumlah Total 2586 m² 

 
 
 

 

Tabel 5.1 Program Ruang 
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Kelompok Aktivitas Pengelola 

JENIS RUANG LUAS RUANG 

R. Kepala pengelola 25 m² 

R. Sekretaris 8 m²  

R. Kepala Divisi 30 m² 

R.Kerja Staff 40 m² 

R.Rapat 40 m² 

R.Tamu 10 m² 

Lavatory 4,5 m² 

Pantry 9,6 m² 

Gudang 6 m² 

Sirkulasi 30% 52,8 m² 

Jumlah total 236 m² 

 
 Kelompok Aktivitas Area Komersial 

JENIS RUANG LUAS RUANG 

Foodcourt and Cafe 1428 m² 

Retail 2704 m² 

Mini Market 312 m²  

ATM 10,8 m² 

Jumlah Total  4454 m² 

 
 Kelompok Aktivitas Area Servis 

JENIS RUANG LUAS RUANG 

Ruang MDP 8 m²  

Ruang Genset 15 m² 

Ruang Trafo 18 m² 

Ruang Pompa dan Reservoir 15 m² 

Ruang Kontrol Sound System 12 m² 

Ruang PABX 9 m² 

Mushola 30 m² 

Tempat Wudhu 16 m² 

Gymnasium 50 m² 

Gudang Alat Kebersihan  20 m² 

Dapur 30,00 m² 

Sirkulasi 20% 45 m² 

Jumlah Total 270 m² 
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Kelompok Aktivitas Parkir 

JENIS RUANG LUAS RUANG 

Parkir mobil 2.600 m² 

Parkir motor 1310 m² 

Parkir sepeda 1320 m² 

Parkir Bus 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  19.354 m² 

Total Kebutuhan Ruang  (± 2Ha) 

 

5.1.2. Tapak Terpilih 

Tapak yang terpilih untuk pembangunan Bekasi Cycling Center adalah alternatif 

tapak 3 yang berlokasi di Jalan utama Kota Summarecon Bekasi dengan pertimbagan area 

tapak yang strategis dan berada di area pusat kota yang ramai dan sangat berpotensi 

menjadi area yang sangat maju ditahun 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisa 

 

Gambar 5.1 Tapak Terpilih: Sumarecon Bekasi 
Sumber: Data Pribadi 
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5.2. Program Dasar Perancangan 

5.2.1. Aspek Kinerja 

A. Sistem Pencahayaan 

Sistem Penerangan yang akan diterapkan adalah penerangan alami dan 

buatan. Penerapan dalam Bekasi Cycling Center ini antara lain : 

1. Penerangan alami 

 Penggunaan skylight pada bagian atap velodrome, sehingga 

tidak terjadi efek glare pada listasan kayu. 

 Penerapan sun shading pada facade agar lebih efisien dalam 

penggunaan listrik.  

2. Penerangan Buatan 

Penerangan buatan yang akan digunakan antara lain : 

 Sistem Penerangan Merata: diterapkan pada ruang-ruang 

yang berfungsi sama, seperti ruang pada area pengelola dan 

penunjang kegiatan utama. 

 Sistem Penerangan Terarah: diterapkan pada pencahayaan 

velodrome untuk malam hari. Sistem ini sangat cocok untuk 

pencahayaan velodrome sebagai pusat semua kegiatan di 

Bekasi Cycling Center ini. 

 Sistem Penerangan Setempat: digunakan pada penerangan 

area komersial karena area ini memerlukan sistem 

penerangan yang lebih menarik dibanding area lainnya 

tanpa mengurangi fokus pada arena pertandingan. 

 

B. Sistem Penghawaan/Pengkondisian Udara 

Sistem penghawaan yag akan digunakan antara lain: 

1. Penghawaan alami 

Sistem penghawaan alami dengan menggunakan sistem silang (cross 

ventilation). Sistem ini akan diterapkan pada ruangan-ruangan yang tidak 

terlalu membutuhkan penghawaan buatan seperti lavatory, gudang, dan 

dapur. 

2.  Penghawaan Buatan 

Sistem penghawaan buatan dengan menggunakan AC (Air Conditioner) akan 

siterapkan dengan sistem AC Central, yaitu menggunakan ducting dari menara 

pendingin (water cooling tower) yang ditempatkan di luar bangunan. Pada 

bangunan ini, ducting AC Central diletakkan di ruang-ruang publik seperti 

arena pertandingan, koridor, hall, lobby, pertokoan, kantor dan sebagainya. 

 

C. Sistem Jaringan Air Bersih 

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

boaring) dengan kedalaman 100 meter lebih. Velodrome ini akan menerapkan 

jaringan air bersih dengan Down Feed Sistem, yaitu sistem dengan ground reservoir 

sebagai penampungan air, dengan menggunakan pompa air bersih dinaikkan ke 

reservoir pada atap bangunan untuk selanjutnya secara gravitasi air dialirkan ke 

tiap-tiap ruang yang membutuhkan. 
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D. Sistem Pembuangan Air Kotor 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di bab IV, maka secara teknis dan 

ekonomis sistem yang memungkinkan untuk diterapkan adalah sistem terpisah 

antara air kotor dan air hujan. Jadi air kotor yang akan diolah dalam bangunan 

adalah yang berasal dari aktivitas di dalam bangunan. 

Penerapan sistem pembuangan air kotor dibedakan menjadi 2 yaitu : 

1. Sistem Pembuangan Air Bekas 

Air bekas yang dimaksud adalah air bekas cucian pakaian atau 

peralatan memasak. Pembuangan air bekas ini dapat dialirkan ke saluran 

lingkungan atau saluran kota. 

2. Sistem Pembuangan Air Limbah 

Air limbah adalah air bekas buangan yang bercampur kotoran. 

Penerapan saluran air limbah di tanah atau di dasar bangunan dialirkan 

dengan kemiringan 0,5-1% ke dalam septictank. Pada bangunan ini 

digunakan septictank berukuran besar yang sering disebut sebagai  

pengolah limbah (sewage treatment Plant-STP). 

 

E. 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. 

 

F. 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. Selanjutnya karyawan kebersihan menyalurkan ke tempat 

penampungan sampah sementara, setelah itu sampah-sampah tersebut akan 

diurus oleh Dinas Kebersihan Kota yang selanjutnya dibuang ke TPA. 

 

G. Sistem Pencegahan Kebakaran 

Bangunan ini akan menerapkan sistem deteksi awal bahaya (Early Warning 

Fire Detection), yang secara otomatis memberikan alarm bahaya atau langsung 

mengaktifkan alat pemadam. Sistem deteksi awal terdiri dari : 

1. Alat Deteksi Asap (Smoke Detector) 

2. Alat Deteksi Nyala Api (Flame Detector) 

3. Sprinkler 

4. Fire Extenghuiser 
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H. Sistem Komunikasi 

Berdasarkan penggunaannya, sistem telekomunikasi yang akan diterapkan 

pada bangunan yaitu : 

1. Sistem Komunikasi Internal 

Alat komunikasi sistem ini antara lain internal speaker, intercom, handy 

talky (untuk penggunaan individual dua arah). Biasanya digunakan untuk 

komunikasi antar pengelola atau bagian keamanan. 

2. Sistem Komunikasi Eksternal 

Alat komunikasi sistem ini dapat berupa telepon maupun faxsimile. 

Biasanya digunakan untuk komunikasi keluar oleh pengelola. 

 

I. Sistem Penangkal Petir 

Penangkal petir yang biasa dipasang pada bangunan-bangunan yang besar 

adalah Sistem Radioaktif atau Sistem Thomas, minimum bangunan 2 lantai 

(terutama yang paling tinggi di antara sekitarnya). 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. 

 

J. Sistem Keamanan 

Sistem pengamanan dengan penerapan teknologi seperti pemakaian kamera 

monitor (CCTV) dan metal detector pada akses masuk bangunan sehingga lebih 

efisien karena dapat mengurangi jumlah kebutuhan petugas keamanan. 

 

K. Sistem Transportasi Vertikal 

Sarana transportasi vertikal yang akan digunakan pada bangunan antara lain 

ramp, escalator dan tangga umum/darurat. 

5.2.2. Aspek Teknis 

Struktur bangunan Stadion bangunan ini akan menggunakan struktur Busur pada 

bagian bangunan utama sedangkan pada bagian arena pertandingan akan menggunakan 

atap membran. 

Sedangkan modul yang akan digunakan pada bangunan ini adalah sistem grid 

memusat. Berasan ruang akan ditentukan mengikuti pusat bangunan dengan arena 

velodrome sebagai pusat. 

 

5.2.3. Aspek Visual Arsitektural 

Desain Velodrome yang terinspirasi dari desain Schuermann Architect ini akan 

menggunakan bahan kayu pada lintasan velodrome dan sistem skylight pada struktur 

atapnya seperti desain beberapa velodrome hasil karya Schuermann Architect saat ini. 

Bentuk bangunan juga diusahakan terinspirasi dari bentuk yang berhubungan dengan 

sepeda. 

 


