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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Sesuai dengan peraturan yang ada pada UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan, termasuk menyediakan prasarana, 
sarana, dan utilitas umum. Dengan begitu, fasilitas sosial yang merupakan sarana bagi masyarakat 
umum menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Menurut Permendagri No. 1 Tahun 1987, fasilitas 
sosial (fasos) adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman. Jenis fasilitas 
tersebut beragam, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan sebagainya. 

Namun, meskipun fasos selalu dibutuhkan oleh masyarakat, penyediaan fasilitas yang baik 
kadang dihadapkan dengan permasalahan yang cukup kompleks. Seharusnya, dalam kondisi yang 
ideal setiap fasilitas harus memiliki tapak masing-masing sesuai dengan tipologinya yang berbeda-
beda, seperti puskesmas, masjid, sekolah, dan sebagainya. Namun, hal tersebut saat ini sulit untuk 
dipenuhi karena luas lahan yang semakin sempit, terutama di area urban dengan kepadatan tinggi. 

Pada kasus Kota Jakarta, luas lahan yang terbangun mengalami peningkatan yang sangat 
signifikan dalam waktu kurang dari limapuluh tahun terakhir. Meningkatnya jumlah penduduk, baik 
yang disebabkan oleh arus urbanisasi maupun natalitas di provinsi DKI Jakarta membuat area urban 
di Jakarta semakin membesar. Para penduduk Jakarta memerlukan tempat untuk bermukim, sehingga 
luas permukiman di Jakarta terus bertambah dari tahun ke tahun. (lih. gambar 1). 

 
 

    
 
 
Keterangan 

 Air/Sungai   Lahan Terbuka  Rawa/Tambak/Laut  Vegetasi 
 Fasilitas Umum  Permukiman  Sawah 

 
Gambar 1. Peta Lahan Terbangun Jakarta 

Sumber: https://geologi.co.id/2008/02/18/jakarta-yang-makin-sumpek-2/ 

Salah satu wilayah yang mengalami perubahan paling signifikan dari efek peningkatan jumlah 
penduduk ini adalah wilayah Kota Administratif Jakarta Selatan. Di masa lalu, Jakarta Selatan 
didominasi oleh vegetasi setidaknya hingga tahun 1972. Pada masa tersebut, wilayah urban di DKI 
Jakarta lebih terpusat pada daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Namun akibat peningkatan jumlah 
penduduk, pada periode antara 1983 sampai 1998 akhirnya wilayah Jakarta Selatan mulai didominasi 
oleh area permukiman (lih. gambar 2). Luas permukiman tersebut akhirnya terus bertambah, dan 
akhirnya dapat dilihat bahwa pada tahun 2002 luas permukiman tersebut sudah semakin padat dan 
masih terus bertambah hingga saat ini.  
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Gambar 2. Peta Lahan Terbangun Jakarta Selatan 

Sumber: https://geologi.co.id/2008/02/18/jakarta-yang-makin-sumpek-2/ 

Sebagai studi kasus, kita bisa melihat betapa padatnya penduduk dari salah satu wilayah di 
Jakarta Selatan, misalnya pada Kecamatan Pasar Minggu. Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 
2014, wilayah Pasar Minggu di Jakarta Selatan jumlah penduduknya saat ini sudah mencapai 300.646 
jiwa. Padahal, luas total kecamatan Pasar Minggu hanya sebesar sekitar 20 km2. Artinya, wilayah Pasar 
Minggu memiliki kepadatan hingga mencapai 15.032/km2. Hal ini berdampak kepada semakin 
meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas sosial, sekaligus berkurangnya lahan yang tersedia 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Keterbatasan akan lahan kosong di Jakarta ini akhirnya mendorong terjadinya fenomena di 
mana dua jenis fasilitas terpaksa dibangun di satu tapak yang sama meskipun tipologinya berbeda. 
Bangunan komersial dijadikan satu dengan bangunan hunian, gedung pertemuan dijadikan satu 
dengan gedung kantor, dan sebagainya. Fenomena ini menjadi masalah karena kegiatan dari dua jenis 
tipologi arsitektur belum tentu bisa berjalan dengan selaras. Ada beberapa kasus di mana kegiatan 
yang terjadi dalam kedua tipologi yang disatukan tersebut saling berkontradiksi dan menggangu 
antara satu dengan yang lainnya. 

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka tugas akhir ini merupakan sebuah studi kasus dari 
fenomena tersebut. Tugas akhir ini akan membahas mengenai sebuah fasilitas sosial milik Pemerintah 
Daerah yang berada di kawasan Pasar Minggu, DKI Jakarta. Fasilitas sosial tersebut merupakan 
gabungan dari dua tipologi, yaitu gedung olahraga dan ruang serbaguna. Gedung itu saat ini sudah 
terbangun, dan digunakan secara rutin oleh masyarakat.  

Adapun rancangan yang akan dibuat adalah sebuah rancangan yang menggunakan kondisi 
kasus yang sama dengan gedung eksisting yang saat ini sudah ada. Dengan begitu, tapak yang 
digunakan adalah tapak yang sama dengan tapak eksisting, begitu pula dengan kegiatan dan pelaku 
yang ada di dalamnya. Namun meskipun begitu, rancangan yang dibuat bukanlah redesain, melainkan 
rancangan baru yang ideal. Artinya, tapak dianggap kosong dan seluruh keadaan fisik bangunan 
eksisting yang ada saat ini diabaikan sepenuhnya.  

Gedung olahraga dan ruang serbaguna Pasar Minggu ini diambil sebagai studi kasus 
mengingat besarnya antusiasme masyarakat dalam menggunakan gedung ini. Misalnya saja di bidang 
olahraga, gedung ini melayani berbagai jenis beladiri dan olahraga permainan. Ada banyak instansi, 
komunitas, dan klub olahraga yang rutin mengadakan latihan di gedung ini (lih. Tabel 1). Sementara 
untuk kegiatan ruang serbaguna, gedung ini sering digunakan untuk mengadakan acara pernikahan, 
reuni, seminar, dan semacamnya. 
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Tabel 1. Klub di Gelanggang Remaja Pasar Minggu yang Terdaftar dalam Membership 

No Jenis Kegiatan Klub 
Jumlah 

Anggota 

1 Olahraga Beladiri Shorinji Kempo (senior) 24  

Shorinji Kempo (junior) 17  

Taekwondo Billian Club 36  

Pencak Silat CitBitik Mayangkara 41  

Hapkido Indonesia 20 

Karate Inkai 38 

Tenkei Aikido 17  

Sanlat Tarung Derajat 23 

Jiu Jitsu 11 

2 Olahraga Permainan Klub Bola Voli Bharata Muda 29 

Klub Basket BULS Junior u12 28 

Klub Basket BULS Junior u14 55 

Klub Basket BULS Junior u16 39 

Klub Badminton KBC Pasar Minggu 20 

Klub Futsal Pasar Minggu 15 

3 Kesenian Sanggar tari  tradisional PLT Sekartaji 66 

Sanggar Tari Wahana Cipta 19 

sumber: Pengelola Gelanggang Remaja Pasar Minggu Tahun 2018 

Kegiatan yang sangat variatif ini harus bisa terselenggara di tapak dengan luas terbatas, dan 
tentunya tidak mengabaikan peraturan bangunan setempat. Gedung ini berada di tapak seluas 
5.250m2 dan memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, seperti koefisien dasar bangunan, 
koefisien lantai bangunan, dan berbagai aturan lainnya. Hal ini membuat luas tapak yang boleh 
dibangun menjadi semakin berkurang lagi. Maka dari itu, laporan ini bertujuan untuk mencari sebuah 
pendekatan untuk bisa memecahkan masalah tersebut demi mendapat program ruang yang ideal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan yang sudah diungkapkan pada latarbelakang, maka rumusah masalah yang 
akan menjadi fokus dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana kedua buah tipologi yaitu gedung 
olahraga dan ruang serbaguna dapat dibangun pada tapak yang sama. Masalah tersebut harus 
diselesaikan dalam konteks lahan yang terbatas yang berada di lingkungan berkepadatan tinggi. 
Persyaratan dari setiap ruang pun juga harus terpenuhi dan gedung harus bisa berfungsi dengan baik. 

1.3 Tujuan 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) ini bertujuan untuk 
mendapatkan program ruang yang dapat diterapkan bagi rancangan Gedung Olahraga dan Ruang 
Serbaguna Pasar Minggu, beserta dengan hal-hal teknis lain yang diperlukan untuk mewujudkan 
program ruang tersebut sesuai konteks permasalahan yang sudah diuraikan pada rumusan masalah. 
 
1.4 Metode Pembahasan 

Konteks lahan yang terbatas secara tidak langsung mendorong agar pendekatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan program ruang tidak dapat dilakukan dengan metode konvensional. 

Luasan lahan tidak akan memungkinkan untuk memberikan satu ruangan untuk setiap masing-masing 

pelaku atau kegiatan. Ruang yang diprogramkan harus bisa menampung lebih dari satu kegiatan 

secara ideal dengan pendekatan cross-programming. 

 Menurut Mantiri dan Makainas (2011), cross-programming adalah menggunakan ruang atau 

konfigurasi spasial yang tidak sesuai dengan program asalnya. Misalnya bangunan ibadah digunakan 

sebagai klub malam, suatu konfigurasi ditempatkan pada lokasi yang tidak berkaitan, atau museum 

ditempatkan di bangunan parkir. Konsep cross-programming ini meliputi dua aspek yaitu aktivitas 
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harus bisa tumpang tindih, dan bangunan harus mampu beradaptasi dengan program yang berbeda 

dari waktu ke waktu. 

Sesuai dengan hal tersebut, maka alur kegiatan yang dilakukan untuk menentukan ruang 

utama akan dibagi menjadi tiga kegiatan, yaitu pemetaan penggunaan ruang, pemetaan pola kegiatan, 

dan survei preferensi pengguna. Hal ini dilakukan karena pendekatan cross-programming hanya bisa 

dilakukan ketika konfigurasi setiap  kegiatan sudah terpetakan dengan rinci. Ketiga kegiatan tersebut 

nantinya akan dijadikan dasar untuk menentukan seperti apa tipe ruang dan layout ruang yang bisa 

menampung seluruh kegiatan di gedung ini. Sementara itu, ruang lain yang sifatnya sebagai 

pendukung/pelengkap akan ditentukan sesuai dengan prinsip atau kaidah yang dikaji berdasarkan 

referensi dan regulasi yang sudah ditetapkan. Alur pendekatan yang akan dilakukan secara skematik 

dapat dilihat pada skema berikut:  
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1.5 Lingkup Bahasan 

Ruang lingkup yang akan dibahas mencakup tiga hal berikut, yaitu: 

a. Lingkup Substansial 

b. Lingkup Spasial 

c. Lingkup Waktu 

 
a. Lingkup Substansial 

Secara substansial, rancangan yang dibuat pada Tugas Akhir ini akan menyelesaikan persoalan 
yang sudah diungkapkan pada rumusan masalah, yaitu bagaimana kedua buah tipologi yaitu gedung 
olahraga dan ruang serbaguna dapat dibangun pada satu tapak yang sama dengan luasan yang 
terbatas. Seluruh pelaku dan kegiatan yang ada didapatkan dari kasus eksisting. Artinya, gedung ini 
dianggap  akan dikelola oleh Dispora DKI Jakarta, sesuai kondisi eksisting yang terjadi saat ini. Namun 
meskipun begitu, rancangan yang dibuat bukanlah redesain, melainkan rancangan baru yang ideal. 
 
b. Lingkup Spasial 
 Gedung olahraga dan ruang serbaguna ini akan berada di Jl. Raya Ragunan, Kecamatan Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan.  Tapak tersebut merupakan tapak dari bangunan eksisting yang saat ini sudah 
terbangun. Adapun karena rancangan ini bukan merupakan redesain, maka tapak dianggap kosong 
dan seluruh keadaan fisik bangunan eksisting yang ada saat ini diabaikan sepenuhnya. 
 
c. Lingkup Waktu  

Rancangan yang akan dibuat dalam Tugas Akhir ini akan berada pada konteks waktu nyata 
yang terjadi saat ini. Rancangan ini tidak akan menyajikan hal yang bersifat prediktif, misalnya seperti 
meningkatnya kapasitas gedung ini di masa yang akan datang. Hal tersebut diputuskan dengan 
menimbang besarnya kontrol pengelola gedung dalam memilih kegiatan apa yang boleh 
diselenggarakan di gedung ini, sehingga peningkatan kapasitas seperti yang sudah diungkapkan 
sebenarnya bisa diantisipasi melalui kontrol pengelola. 
 
1.6 Kerangka Penulisan  

Pembahasan ditulis dengan kerangka penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Berisi tentang apa permasalahan yang akan diselesaikan pada tugas akhir ini, serta bagaimana 

pendekatan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut 

BAB II Tinjauan Kondisi Eksisting 

Berisi mengenai tinjauan yang terkait dengan kondisi eksisting bangunan, meliputi tapak, 

pelaku, dan kegiatan para pelaku yang ada di gedung eksisting. 

BAB III Tinjauan Persyaratan dan Kriteria 

Berisi mengenai tinjauan mengenai persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan oleh gedung 

olahraga dan ruang serbaguna, berdasarkan regulasi dan referensi yang berlaku 

BAB IV Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan 

Berisi mengenai pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk menentukan program ruang 

yang akan digunakan beserta dengan teknis yang akan diterapkan  

BAB V Program Perencanaan dan Perencangan 

 Berisi mengenai hasil dari pendekatan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya  

 


