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A. PENGERTIAN JUDUL 

    1. Judul 

Tulisan akhir ini diberi judul “Kompleks Stadion Bekasi dengan Penekanan 

Bioclimatic Architecture”. 

 

2. Pengertian Judul 

Dalam judul tulisan akhir ini terdapat empat istilah atau kata kunci 

dengan pengertian sebagai berikut. 

a. Kompleks mengandung arti ‘himpunan, kesatuan’, ‘kelompok’, 

misalnya kompleks perumahan rakyat  (Moelino, 1993:516) 

b. Stadion adalah tempat atau lapangan untuk melangsungkan kegiatan 

olahraga dengan dikelilingi tempat duduk, misalnya Stadion Olahraga 

Bung Karno. (Moelino, 1993:961). 

c. Bekasi adalah nama ibukota Kabupaten Bekasi,  Jawa Barat. 

d. Bioclimatic Architecture adalah arsitektur yang memaksimalkan 

pemanfaatan iklim setempat untuk mengurangi biaya penggunaan 

energi dalam operasional bangunan dan menciptakan kenyamanan 

serta kesehatan lingkungan (http://www.smartarch.nlsmartgrid/ 

index/html, 30 Mei 2003) 

 

Pengertian judul secara keseluruhan adalah sebagai berikut  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



KOMPLEKS STADION BEKASI 

dengan Pendekatan Bioclimatic Architecture 

  

I - 2 

Proses perencanaan pengadaan Stadion Bekasi sebagai wadah atau 

tempat penyelenggaraan kegiatan olahraga dengan meningkatkan fungsi 

dan kualitasnya melalui penekanan  prinsip pemanfaatan iklim setempat 

sehingga dapat mengurangi biaya penggunaan energi dalam operasional 

bangunan dan terciptanya kenyamanan serta kesehatan lingkungan. 

 

 

B. LATAR BELAKANG 

 1. Umum 

Perkembangan olahraga pada dewasa ini mengalami kemajuan pesat 

yang luar biasa di mana beradaannya sudah menjadi kebutuhan bagi 

masyarakat dunia baik sebagai hiburan, kesehatan maupun pendidikan. 

Bahkan banyak negara-negara maju di Eropa dan Amerika 

memanfaatkan kegiatan olahraga sebagai kegiatan bisnis yang banyak 

menguntungkan. Untuk belahan dunia di Asia baru negara segitiga emas 

(Jepang, RRC dan Korea Selatan) yang terlihat pengaruh perkembangan 

olahraga mempengruhi sektor lainnya, seperti Jepang dengan 

meningkatnya prestasi olahraga mempengaruhi peningkatan ekonomi 

karena kerja keras atletnya mengilhami rakyat Jepang untuk Bekerja lebih 

giat (Reuters, Agustus 2004). 

 

Mereka biasa melakukan olahraga mulai dari yag sederhana yang mudah 

dilakukan dan didukung kesadaran sehingga kegiatan ini dilakukan 

dengan kontinyu dan rutin, seperti melakukan lari pagi (jogging) 2-3 kali 

seminggu sebelum pergi ke tempat kerja dan melakukan gerakan 

peregangan otot setelah bangun tidur seperti sit up dan push up di rumah. 

Dengan perkembangan yang sudah luas dan bebas, juga berdampak 

pada kegiatan olahraga yang juga diajak untuk melakukan globalisasi. 

Pertumbuhan bidang olahraga di Indonesia dewasa ini sangat pesat. 

Pertumbuhan yang pesat ini disebabkan oleh semakin tingginya 

kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan olahraga merupakan 

cara terbaik guna menjaga dan meningkatkan kesehatan.  
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Prestasi olahraga Indonesia secara umum di pentas dunia semakin 

meningkat, walaupun beberapa bidang olahraga masih perlu perhatian 

seperti bola basket dan sepak bola yang merupakan bidang olahraga 

dengan penggemar terbesar di seluruh penjuru dunia. Keinginan untuk 

dapat lebih berprestasi di pentas olahraga dunia tentu saja membutuhkan 

beberapa perubahan, misalnya dengan diidatangkannya pemain dan 

pelatih dari mancanegara merupakan salah satu usaha yang dilakukan. 

Usaha lain yang juga sangat mempengaruhi prestasi olahraga adalah 

penyediaan fasilitas penunjang olahraga yang memadai, fasilitas ini dapat 

berupa gelanggang olahraga, lapangan, stadion dan peralatan atau 

sarana olahraga. Personal dan sarana fasilitas dinilai masih belum cukup 

menjamin terciptanya kemajuan olahraga nasional perlu diadakan 

program yang mengatur arah dan tujuan dari kegiatan olahraga. Program 

yang dimaksud sudah dibentuk dan dilaksananakan dalam kurun waktu 

terakhir ini dengan nama Program Indonesia Bangkit (PIB), yaitu program 

pelatihan dan pembinaan olahraga pada pembetukan dan pengasahan 

kemampuan atlet muda, yang diharapkan pada masa golden age 

menciptakan prestasi tingkat dunia. Program lain yang dinilai punya nilai 

substansial yang kuat sedang diusahakan oleh KONI (Komite Olahraga 

nasional Indonesia) Pusat melalui Ketua Umum Agum Gumelar, adalah 

disahkannya Undang Undang Keolahragaan (UUK). 

 

Dampak dari usaha di atas dapat dibuktikan dengan prestasi-prestasi di 

pentas dunia. Seperti prestasi kontingen Indonesia di pentas dunia 

Olimpiade Athena 2004 yang baru-baru ini berhasil mempertahan tradisi 

emas melalui atletnya Taufik Hidayat dari cabang bulutangkis di tambah 

dengan satu perak dan perunggu dua. Perolehan medali ini 

menempatkatkan Indonesia diurutan 48 dari 202 negara yang ikut 

berkompetisi. Prestasi ini diharapkan dapat berimbas positif pada ajang 

berikutnya di pentas SEA Games 2005 dan Asian Games di Doha, Qatar 

2006. 

 

Di pentas nasional negara kita tidak lagi memusatkan kegiatan hanya di 

ibu kota negara, Jakarta. Setelah 47 tahun pentas Pekan Olahraga 
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Nasional diluar Pulau Jawa. Pada tahun 1957, Makassar Sulawesi 

Selatan, menjadi tuan rumah PON IV. Kini Sumatera Selatan 

mendapatkan giliran menyelenggarakan PON XVI. Tak hanya soal 

olahraga, seperti diungkapkan sebelumnya PON ini juga memiliki dimensi 

ekonomi, yang terpenting dari kesemuanya yaitu semangat kebangsaan 

sebagai pemersatu bangsa. Karena dengan kegiatan ini berbagai 

kontingen daerah dapat berkumpul bersama-sama dalam satu titik untuk 

meningkatkat prestasi dalam sebuah kompetisi.  

 2. Khusus 

Kota Bekasi adalah ibukota Kabupaten Bekasi, yang letaknya di Provinsi 

Jawa Barat bagian utara, yang berbatasan langsung dengan ibukota DKI 

(Daerah Khusus Ibukota) Jakarta. Kota Bekasi berperan sebagai pintu 

gerbang dan pengimbang (counter magnet) DKI Jakarta. Oleh kartena itu, 

pemerintah daerah setempat mengupayakan berbagai kebijakan 

pembangunan yang  beorientasi pada kepentingan nasional. Kebijakan 

pembangunan tersebut umumnya sangat strategis dan dominan sehingga 

pengaruhnya  sangat besar terhadap perkembangan dan pembangunan  

Kota Bekasi.  

 

Dalam struktur tata ruang kawasan tertentu Jabotabek (Jakarta, Bogor, 

Tangerang, Bekasi), Kota Bekasi termasuk salah satu pusat kegiatan 

wilayah yang pengembangannya diarahkan pada kegiatan diberbagai 

bidang termasuk fasilitas olahraga. Penetapan fungsi dan peran Kota 

Bekasi ini akan memberikan aplikasi terhadap perkembangan dan 

kegiatan fungsional kota serta tuntutan pembangunan sarana dan 

prasarana perkotaan dengan segala dampak positif dan negatif yang 

perlu  diantisipasi. 

 

Untuk menjawab tuntutan pembangunan sarana dan prasarana 

perkotaan, salah satu di atntaranya adalah pembangunan sarana 

olahraga. Selain sebagai wadah kegiatan olahraga, fungsi sarana 

olahraga tersebut  juga dapat sebagai open space kota, sarana 

pendidikan, dan tempat hiburan atau  rekreasi (refreshing). 
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Dengan perkembangan dan perubahan struktur kota, maka keberadaan 

Kompleks Stadion Bekasi dinilai tidak layak lagi dan tidak memadai 

menyelenggarakan event-event olahraga besar dan ramai yang 

mengundang perhatian banyak orang atau penonton. Letak Kompleks 

Stadion Bekasi di Jalan Ahmad Yani ini merupakan area keramaian dan 

keberadaan, kegiatan dan keramaiannya dapat menimbulkan crowded 

sehingga tidak dapat sesuai lagi dengan fungsinya. 

Dengan keadaan seperti di atas menunjukan perlu dihadirkan suatu 

kompleks stadion yang lebih representatif  dan mampu menjadi wadah  

kegiatan olahraga maupun pendidikan dan rekreasi yang menarik dan 

menguntungkan bagi semua kalangan. 

 

C. PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 

 1. Permasalahan 

Wujud konsep desain Kompleks Stadion Bekasi sebagai sarana olahraga 

dengan penekanan Bioclimatic Architecture yang meliputi konsep 

peruangan, pola tata ruang dan sirkulasi serta konsep penampilan fisik 

dapat merespon iklim untuk menciptakan kenyamanan fisik dan non fisik. 

 

 2. Persoalan 

Setelah mengungkapkan permasalahan di atas, maka muncul beberapa 

persoalan yang meliputi: 

a. Penentukan lokasi (site) yang sesuai dengan dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Bekasi, dengan mempertimbangkan aksesibilitas 

dan kondisi lingkungan. 

b. Penentukan pola tata massa pada Kompleks Stadion Bekasi  

c. Penentukan pola peruangan baik ruang luar maupun ruang dalam 

pada Kompleks Stadion Bekasi sebagai bangunan yang mewadahi 

kegiatan olahraga, pendidikan dan rekreasi. 

d. Penentuan program kegiatan, program ruang, besaran ruang melalui 

studi kelayakan (feasibility) besaran ruang dan pola tata ruang dan 

sirkulasi yang disesuaikan dengan fungsi Kompleks Stadion Bekasi 

sebagai tempat penyelenggraan berbagai kegiatan dengan 

mempertimbangkan tuntutan perkembangan kemajuan zaman. 
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e. Penentuan konsep penampilan fisik Kompleks Stadion Bekasi, baik 

dalam menciptakan kenyamanan fisik sesuai dengan prinsip-prinsip 

bioclimatic architecture dan non fisik maupun dalam mencermikan 

ekspresi bangunan sesuai dengan fungsinya. 

f. Menentukan sistem struktur dan material yang sesuai dengan 

karakter Kompleks Stadion Bekasi. 

g. Menentukan sistem utilitas / kelengkapan bangunan pada Kompleks 

Stadion Bekasi dengan mempertimbangkan fungsi bangunan yang 

merespon dan memanfaatkan iklim setempat sesuai dengan prinsip-

prinsip bioclimatic architecture. 

D. TUJUAN DAN SASARAN 

 Tujuan dan sasaran penyusunan konsep awal dalam perencanaan dan 

 perancangan adalah sebagai berikut. 

 1. Tujuan 

Tulisan ini bertujuan untuk menyusun konsep Kompleks Stadion Bekasi 

dengan penekanan prinsip-prinsip Bioclimatic Architecture. 

  

 2. Sasaran 

Sasaran tulisan ini adalah pengadaan atau penyusunan konsep 

perencanaan Kompleks Stadion Bekasi yang meliputi: hal berikut. 

a. Konsep pemilihan site untuk pembangunan Kompleks Stadion Bekasi. 

b. Konsep perancangan fisik Kompleks Stadion Bekasi yang terdiri atas 

konsep peruangan, besaran ruang, organisasi ruang, dan  

persyaratan ruang. 

c. Konsep tampilan fisik Kompleks Stadion Bekasi yang terdiri atas 

konsep orientasi dan bentuk masa, konsep bentuk, konsep 

perlengkapan dan utilitas Kompleks Stadion Bekasi. 

 

E. LINGKUP PEMBAHASAN 

1. Pembahasan hanya meliputi masalah perencanaan dan penataan 

kembali Kompleks Stadion Bekasi dengan penekanan pada Bioclimatic 

Architecture dalam lingkup disiplin ilmu arsitektur untuk mendapatkan 

suatu pola kegiatan yang mendukung pola fisiknya, sedangkan disiplin 

ilmu lain hanya sebatas pendukung, khususnya olahraga yang akan 
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Pengumpulan data 

Penyimpulan 

Reduksi data Sajian data 

dibahas secara garis besar yang diselaraskan dengan tujuan dan 

sasarannya. 

2. Pemikiran tentang kebutuhan yang diperhitungkan dari kondisi yang ada 

selama  ini dan diproyeksikan untuk masa hingga 20 tahun mendatang. 

3. Lokasi tapak dan lahan terpilih dianggap telah siap untuk dibangun. 

4. Biaya pembangunan Kompleks Stadion Bekasi dibebankan pada 

anggaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi (dianggap tersedia). 

 

 

 

F. METODE, TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN 

Metode yang digunakan dalam penyusunan konsep dasar perencanaan dan 

perancangan Kompleks Stadion Bekasi ini dilakukan dengan 

memfokuskannya pada pendekatan interaktif sebagai salah satu upaya untuk 

menyesesaikan konsep desain secara optimal. Metode tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1. Metode Interaktif, 

Sumber: H. B. Sutopo, 1993, Pengantar Penelian Kual itatif, UNS Press, Surakarta 

 

Keterangan 

1. Reduksi data; merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan 

dan abstraksi data kasar yang dilaksanakan selama proses 

berlangsungnya proses penelitian. 

2. Sajian data; merupakan rangkaian informasi untuk mempermudah 

pemahaman yang disusun secara sistematis yang dapat berupa gambar, 

skema dan table sehingga kesimpulan dapat dilakukan, penarikan 
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kesimpulan: merupakan penarikan kesimpulan akhir yang dilakukan 

setelah berakhirnya proses pengumpulan data. 

 

Selanjutnya, pelaksanaan studi dibagi menjadi beberapa tahap sebagai 

berikut. 

1. Identifikasi permasalahan 

Identifikasi permasalahan merupakan tahapan penelusuran 

permasalahan yang ada dan berkembang, baik melalui survei (observasi) 

lapangan maupun  melalui wawancara, kemudian atas dasar itu dapat 

ditentukan hipotesis awal. 

 

2. Pengumpulan data 

Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara seperti 

bawah ini. 

a. Observasi lapangan (site observasion), merupakan kegiatan 

pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan, baik secara 

spesifik terhadap lokasi maupun secara umum terhadap elemen-

elemen yang mendukungstudi. 

b. Wawancara memdalam terhadap key person dan stacke holders 

(swata, pemerintah dan pengguna). 

c. Studi pustaka (literatur) dan nyimak data spesifik dan berbagai 

referensi (documentary study) untuk memperoleh landasan teoridan 

langkah kerja sehingga hasil analisa atau pembahasan lebih 

berkualitas dalam memecahkan permasalahan dan penentuan 

desain.  

d. Peta rujukan yang dimanfaatkan untuk memberikan batasan fisik area 

perencanaan 

 

3. Reduksi data 

Reduksi data yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah pola 

pemenggalan dan penyederhanaan sebagian data atau informasi 

sehingga data yang akan dianalisa lebih efisien. 

 

4. Sajian data 
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Penyajian data yang akurat dilakukan, baik sebagai bahan studi dalam 

menyelesaikan permasalahan umum maupun permasalahan spesifik 

desain. Adapun jenis data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua 

macam. 

a. Data primer: data yang diperoleh melalui observasi langsung di lokasi, 

dengan cara mengamati dan mengidentifikasi objek penelitian atau 

aktivitas yang terjadi. 

b. Data sekunder: data yang diperoleh melalui sumber-sumber tidak 

langsung berupa dokumen-dokumen dan referensi yang relevan  

dengan tujuan penulisan.  

 

5. Analisa 

Analisa dilakukan dengan didasari aspek-aspek: 

a. Kualitatif, dengan menentukan kriteria karakteristik yang sesuai 

dengan tuntutan dan memperhatikan hasil evakuasi yang telah 

dilakukan pada lingkungan observasi. 

b. Kuantitatif, yang merupakan asumsi proyeksi untuk menghasilkan 

variabel-variabel pasti dari objek. 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Tahap I  

Mengungkapkan batasan judul, latar belakang yang mendasari, 

permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup 

pembahasan, metode pengumpulan data dan pembahasan, serta sistematika 

pembahasan. 

 

Tahap II 

Menguraikan tinjauan mengenai kondisi dan potensi Kota Bekasi dan 

mengungkapkan gambaran umum dan rencana struktur tata ruang Kota 

Bekasi sebagai letak kawasan perencanaan. 

 

Tahap III  
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Mengungkapkan tinjauan olahraga sebagai fungsi utama dari Kompleks 

Stadion Bekasi yang juga dapat sebagai tempat rekreasi dan open space 

Kota Bekasi. 

 

Tahap IV 

Menguraikan tinjauan Bioclimatic Architecture sebagai landasan utama dalam 

desain Kompleks Stadion Bekasi. 

 

Tahap V  

Mengungkapkan Kompleks Stadion Bekasi yang direncanakan, meliputi 

pengertian, fungsi dan tujuan, status, skala pelayanan, program kegiatannya 

serta potensi dan evaluasinya. 

 

Tahap VI  

Mengungkapkan analisa pendekatan perencanaan dan perancangan sebagai 

usaha terhadap pemecahan masalah dengan mengacu pada tujuan dan 

sasaran yang akan dicapai. 

 

Tahap VII 

Mengungkapkan konsep perencanaan dan perancangan yang merupakan 

hasil akhir dari proses analisa untuk kemudian ditransformasikan dalam 

wujud desain fisik bangunan. 
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BAB II 

TINJAUAN KONDISI DAN PONTENSI KOTA BEKASI  

 

 

A. GAMBARAN UMUM KOTA BEKASI 

 1. Kondisi Fisik Dasar 

Secara garis besar mengenai kondisi fisik dasar yang akan dikemukakan 

meliputi orientasi geografis, topografi dan kemiringan, geologi, kondisi 

tanah, hidrologi dan iklim. 

 

 a. Orientasi Geografis 

Secara geografis Kota Bekasi berada pada posisi 106O48’28” – 

107O27’29” Bujur Timur dan 6O10’6” – 6O30’6”. Letaknya yang 

strategis dan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta menempatkan 

Kota Bekasi sebagai kota penyangga (hinterland) di sebelah Timur 

ibukota Negara Republik Indonesia. Kemudahan akan sarana 

transportasi yang terpadu dan memadai dari menyebabkan 

meningkatnya mobilitas/migrasi penduduk dari Jakarta ke Bekasi dari 

tahun ke tahun. 

Wilayah administrasi Kota Bekasi terdiri dari 10 kecamatan yang 

terbagi atas 30 kelurahan dan 22 desa dengan luas wilayah 210,49 

km2. Batas–batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kota 

Bekasi adalah sebagai berikut: 

• Sebelah Utara  : Kabupaten Bekasi 

• Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor 

• Sebelah Barat  : Propinsi DKI Jakarta 

• Sebelah Timur  : Kabupaten Bekasi 
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Gambar 2.1. Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat 

Sumber: RTRW Kota Bekasi 2000 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Daerah Tingkat II Kotamadya Bekasi 
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 b. Iklim 

Cuaca Kota Bekasi relatif panas dengan suhu berkisar antara 180 – 

320 C. sepanjang tahun 2000, curah hujan tertinggi di Kota Bekasi 

terjadi pada bulan Februari dengan curah hujan sebesar 1.282 

mm3.disusul bulan Januari sebesar 1.108 mm3 dan bulan November 

sebesar 1.052 mm3. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada 

bulan Maret sebesar 12 mm3. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi di 

Kecamatan Bekasi Utara pada bulan Januari dengan 24 hari hujan. 

 

Tabel 2.5. Jumlah Curah Hujan di Wilayah Kota Bekas i (mm 3) 

No. Thn Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov  Des 

1. 2000 1.108 1.282 123 967 843 305 257 161 136 155 1.052 391 

2. 1999 1.184 1.129 403 477 390 419 280 - 90 657 742 1.259 

Sumber: RTRW Kota Bekasi 2000 - 2010 

 

 2. Kependudukan 

  a. Jumlah dan Distribusi Kepadatan Penduduk 

Berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) 2000 populasi penduduk 

Kota Bekasi berjumlah 1.663.802 jiwa dengan komposisi 828.717 laki-

laki atau (49,80%) dan 835.085 perempuan atau (50,20%). Laju 

pertumbuhan penduduk sedikit menigkat dari 4,90% pada tahun 1999 

menjadi 5,18% pada tahun 2000. 

Distribusi kepadatan penduduk bruto pada tahun 2000 di wilayah Kota 

Bekasi menunjukan bahwa Kecamatan Bekasi Timur yaitu sebesar 

16,13 jiwa/km2. Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan 

penduduk bruto yang terendah adalah Kecamatan Jatisampurna yaitu 

sebesar 3,27 jiwa/km2. 

Tabel 2.6. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Be kasi 

No. Tahun Luas 

(Km2) 

Jumlah 

(Jiwa) 

Kepadatan 

(Jiwa / Km2) 
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1. 2000 210,49 1.663.803 7,90 

2. 1999 210,49 1.556.176 7,39 

3. 1998 210,49 1.543.847 7,34 

4. 1997 210,49 1.471.477 6,99 

Sumber: RTRW Kota Bekasi 2000 - 2010 

 b. Struktur Ketenagakerjaan 

Pada tahun 2000, jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas tercatat 

sebanyak 1.181.718 jiwa. Dari jumlah tersebut yang termasuk 

kelompok angkatan kerja berjumlah 723.439 jiwa (61,22%), dimana 

710.741 jiwa (98,20%) diantaranya adalah mereka yang bekerja dan 

12.698 jiwa (1,80%) yang mencari pekerjaan. 

Sementara itu jumlah penduduk yang termasuk kelompok bukan 

angkatan kerja sebanyak 458.279 jiwa (38,78%). Sebagian besar 

kelompok bukan angkatan kerja tersebut melakukan kegiatan 

bersekolah yaitu 30.623 jiwa (2,59%). Sedangkan penduduk yang 

melakukan kegiatan lain seperti mengurus rumah tangga sebanyak 

427.656 jiwa (36,19%). 

 

Tabel 2.7. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas 

Menurut Jenis Kegiatan di Kota Bekasi 

No. Jenis Kegiatan Jumlah Penduduk (%) 

1. Angkatan Kerja 723.439 61,22 

 a. Bekerja 710.741 60,14 

 b. Mencari Kerja 12.698 1,07 

2. Bukan Angkatan Kerja 458.279 38,78 

 a. Sekolah 30.623 2,59 

 b. Mengurus Rumah Tangga 285.183 24,13 

 c. Lainnya 142.473 12,06 

 Jumlah 1.181.718 100,00 

Sumber: RTRW Kota Bekasi 2000 - 2010 

 

Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, jika dilihat dari 

tingkat pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar tamat SLTA 

sebesar 296.419 jiwa (49,97%), sedangkan yang tidak / belum tamat 

SD sebesar 40.901 jiwa (5,65%). 
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Tabel 2.8. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang T ermasuk 

Angakatan Kerja di Kota Bekasi 

No. Pendidikan Jumlah Penduduk % 

1. Tidak pernah sekolah 10.310 1,43 

2. Tidak / belum tamat SD 40.901 5,56 

3. Sekolah Dasar 148.484 20,52 

4. SLTP (Umum & Kejuruan) 112.434 15,54 

5. SLTA (Umum & Kejuruan) 296.419 40,97 

6. D-I, D-II, D-III (Akademi) 52.706 7,29 

7. Perguruan Tinggi 62.185 8,60 

 Jumlah 723.439 100,00 

Sumber: RTRW Kota Bekasi 2000 - 2010 

 

B. RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KOTA  

Sebagai bagian dari wilayah Jabotabek, pintu gerbang dan penyeimbang DKI 

Jakarta, keberadaan Kota Bekasi tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan 

peranannya dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Dalam kaitan ini,  

rencana struktur tata ruang Kota Bekasi secara eksternal diarahkan pada 

terbentuknya sistem pusat permukiman di wilayah Jabotabek yang 

terintegrasi dimana Kota Bekasi merupakan salah satu Pusat Kegiatan 

Wilayah (PKW) yang secara langsung di bawah subordinasi DKI Jakarta 

sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Fungsi pengembangannya secara 

eksternal adalah sebagai perdagangan, jasa, industri, dan permukiman. 

Meskipun secara administrasi kota seluruhnya dapat dikategorikan sebagai 

kawasan, secara fungsional sesungguhnya terdapat perbedaan karakteristik 

antarbagian wilayah kota di sebelah utara dan di sebelah selatan. Dalam hal 

ini, perbedaan karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Bagian Wilayah Kota di Sebelah Utara 
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 Bagian wilayah kota di sebelah utara, yang selama ini sudah berkembang 

dengan dominasi kawasan terbangun, intensitas pemanfaatan ruang 

tinggi, kepadatan penduduk tinggi dan secara fungsional menunjukan 

dominasi kegiatan perkotaan. Dalam kaitan dengan pengembangannya 

kota pada  masa yang akan datang, bagian wilayah kota ini memerlukan 

pemantapan fungsi bagi kegiatan akan tetap dipertahankan, 

pengendalian terhadap kegiatan yang dikhawatirkan melampaui daya 

dukung wilayahnya, intensifikasi pemanfaatan lahan dengan 

pembangunan vertikal, serta penanganan terhadap berbagai 

permasalahan fisik dan prasarana dasar perkotaan. 

  

2. Bagian Wilayah Kota di Sebelah Selatan 

 Bagian wilayah kota di sebelah selatan, yang relatif belum berkembang 

dengan dominasi kawasan tidak terbangun dan kegiatan masih bersifat 

bukan perkotaan (pertanian) serta kepadatan penduduk rendah. Dalam 

kaitannya dengan pengembangannya kota pada masa yang akan datang, 

bagian kota ini memerlukan kegiatan perkotaan secara ekspansif sesuai 

dengan potensi yang dapat untuk dikembangkan, pengembangan pusat-

pusat kegiatan baru untuk mengurai beban pelayanan pusat, serta 

pengintegrasian pengembangan dengan rencana pemanfaatan ruang 

wilayah sekitar/yang terbatas.  

Perbedaan karakteristik perkembangan di atas akan menjadi dasar 

pertimbangan utama dalam perumusan rencana struktur tata ruang wilayah 

ini secara rinci, yang  mencakup sistem pusat kegiatan kota dan sistem 

perencana.  

 

C. RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG KOTA 

Dalam konteks wilayah yang lebih luas, sejalan dengan arahan dalam RTRW 

Kawasan Tertentu Jabotabek, pola pemanfaatan ruang akan dikembangkan 

di Kota Bekasi secara umum merupakan kawasan budidaya permukiman – 

perkotaan. Penjabaran dalam RTRW Kota Bekasi secara garis besar terdiri 

dari dua pola pemanfaatan ruang sebagai berikut: 

1. Kawasan Terbangun. 
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Kawasan ini mewadahi berbagai kegiatan fungsional kota: perumahan 

beserta sarana pendukungnya, perdagangan dan jasa, pemerintahan, 

industri, pendidikan, serta jaringan prasarana perkotaan. 

 

 

 

 

Tabel 2.9. Kawasan Terbangun 

Luas No. Jenis Penggunaan 

Ha % 

1. Perdagangan 311,53 1,48 

2. Pemerintahan dan Bangunan Umum 105,25 0,50 

3. Perumahan 9.758,32 46,36 

4. Industri 397,83 1,89 

5. Pendidikan  181,02 0,86 

Sumber: RTRW Kota Bekasi 2000 - 2010 

 

2. Kawasan Tidak Terbangun / Ruang Terbuka.  

Kawasan ini mewadahi kegiatan yang intensitas pemanfaatan ruangnya 

sangat rendah (ruang terbuka hijau kota) atau bersifat bukan perkotaan 

(pertanian). Kawasan ini mencakup kawasan hijau pertamanan kota, 

kawasan hijau kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau olah 

raga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan 

hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan. 

 

Tabel 2.10. Kawasan Tidak Terbangun / Ruang Terbuka  

Luas No. Jenis Penggunaan 

Ha % 

1. Pertamanan 10,52 0,05 

2. Lapangan Olah Raga 73,67 0,35 

3. Jalur Hijau 505,18 2,4 

4. Pemakaman 111,56 0,53 

5. Pertanian  9.594,13 45,58 

Sumber: RTRW Kota Bekasi 2000 - 2010 
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D. POTENSI KOMPLEKS STADION BEKASI 

1. Pelatihan / Pendidikan Olahraga 

a. Pendidikan Olahraga Formal 

Pendidikan olahraga saat ini adalah berupa mata pelajaran yang 

diajarkan sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan tingkat 

pendidikan sekolah tinggi. Pendidikan olahraga yang diberikan dari 

tingkat yang sederhana di taman kanak-kanak seperti, senam, gerak 

jalan, lari dan lain-lain sampai pada tingkat yang kompleks yang 

diajarkan pada program S1 Ilmu Kependidikan Olahraga. Tingkat 

pendidikan yang yang tersedia di Kota Bekasi sebagai media 

pendidikan olahraga adalah sebagai berikut.  

 

Tabel 2.11. Fasilitas Pendidikan 

No. Pendidikan Tahun 1998 

1. Taman Kanak-kanak 420 

2. Sekolah Dasar 678 

3. SLTP 194 

4. SLTA 102 

Sumber: RTRW Kota Bekasi 2000 - 2010 

Untuk tingkat pendidikan program S1 Ilmu Kependidikan Olahraga 

saat ini belum tersedia di Kota Bekasi. Tingkat pendidikan ini masih 

hanya tersedia di Jakarta, yang letaknya tidak jauh dari Kota Bekasi. 

 

b. Pendidikan Olahraga non-Formal 

Pendidikan yang lebih dikenal sebagai klub olahraga yaitu 

perkumpulan olahraga yang menitikberatkan praktek-praktek gerak 

olahraga yang diberikan berdasarkan tingkat usia dan kemampuan, 

seperti paket usia anak-anak (tunas), remaja dan dewasa dan paket 

kemampuan pemula, junior, senior dan eksekutif. Beberapa pusat 

klub olahraga yang ada di Kota Bekasi adalah “Fortius” (bola basket), 

“Tunas Patriot” (sepak bola) yang masih eksis sebagai pemasok atlet-

atlet Kota Bekasi bahkan Propinsi Jawa Barat. 

 

2. Pemakai Sarana Olahraga 
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Pemakai sarana olahraga, khususnya Kota Bekasi dibedakan 

berdasarkan jenis penggunanya, yaitu: 

a. Kalangan Anak-anak 

Kalangan ini lebih cendrung menjadikan olahraga sebagai media 

bermain dan penyalurkan minat dan bakatnya di bidang olahraga. 

 

 

b. Kalangan Remaja 

 Kalangan ini memanfaatkan olahraga sebagai peningkat kemampuan 

olahraga yang dapat diarahkan kepada proses penciptaan prestasi di 

bidang olahraga. 

c. Kalangan Eksekutif 

Kalangan ini adalah kalangan yang sehari-harinya sebagai tenaga 

kerja aktif. Mereka menjadikan olahraga sebagai  sarana refreshing,  

variasi kegiatan dan menjaga kondisi kebugaran fisik. 

d. Kalangan Pelajar dan Mahasiswa 

merupakan kalangan yang perlu diperkenalkan terhadap dunia 

olahraga yang dapat dikembangkan sebagai kalangan yang 

berpotensial memperoleh prestasi dibidang olahraga. 

 

3. Kesimpulan 

Besarnya jumlah penduduk dan pelajar di Kota Bekasi tanpa ditunjang 

penyediaan fasilitas yang menyediakan sarana olahraga, pendidikan dan 

rekreasi yang memadai menimbulkan tuntutan akan hadirnya sebuah 

wadah yang mampu menyediakan dan memasyarakatkan olahraga di 

Kota Bekasi. 
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BAB III 

TINJAUAN DUNIA OLAHRAGA 

 

 

A. PENGERTIAN 

Di negara barat menggunakan kata sport. Di Indonesia lebih tepat 

menggunakan perkataan olahraga. Sport berasal dari bahasa latin 

“disportare” atau “deportare”,. Di dalam bahasa Italia menjadi “diporte” yang 

artinya menyenangkan, memelihara atau menghibur untuk bergembira. Dapat 

dikatakan bahwa sport adalah kesibukan manusia untuk mengembirakan dari 

sendiri sambil memelihara jasmaniah. (Engkos Kosasih, 1988) 

 

Sedangkan dalam bahsa Jawa, istilah olahraga yaitu olahrogo. Olah berarti 

melatih dan menjadikan seseorang trampil, dan rogo berarti badan. Jadi 

olahrogo berarti gerak badan atau identik dengan istilah sport dalam bahasa 

Inggris. 

 

Sport adalah sesuatu yang berkembang dari bermain, merupakan hasil 

perpaduan dari:  (Engkos Kosasih, 1988) 

1. kebutuhan akan ketangkasan jasmani. 

2. kebutuhan akan kesanggupan untuk mengatasi situasi. 

3. kebutuhan akan mencapai nilai-nilai keindahan. 

4. kebutuhan akan kegembiraan yang menyegarkan. 

 

Selanjutnya perngertian olahraga mengalami perkembangan tidak hanya 

sekedar mengolahraga atau jasmani belaka, akan tetapi berisi pengertian 

yang mencakup kesatuan jiwa raga yaitu manusia sebagai totalitas yang 
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tidak dapat dipisah-pisahkan. (FPOK – IKIP Bandung, Sejarah dan Prospek 

Pengembangan Olahraga Kesehatan) 

 

Atau dengan kata lain olahraga adalah disiplin yang pertama-tama dikenakan 

terhadap jiwa dan diteruskan ke badannya, menggunakan teknik-teknik 

tertentu yang bertujuan untuk membebaskan diri dari pelayanan mekanis 

dunia fisik. Juga bisa berarti olahragalah setiap kegiatan fisik yang 

mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan diri sendiri atau dengan 

unsur alam. 

 

B. SEJARAH PERKEMBANGAN OLAHRAGA 

Olahraga sudah dikenal sejak permulaan adanya manusia. Selama hidupnya 

manusia dihadapkan pada persoalan mempertahankan diridari gangguan 

alam dan binatang buas dengan kekuatan jasmaniah. Merekan mencari 

makan dengan berburu, memanjat pohon, berenang, mendaki gunung, berlari 

dan sebagainya. Semua itu memerlukan gerakan dan tenaga otot-otot yang 

menyebabkan menjadi menjadi kuat. Selanjutnya mereka berusaha untuk 

menjaga agar kondisi badan mereka dapat terjaga dengan baik, maka 

muncullah kegiatan olahraga. (J. Kieran dan A. Daley) 

1. Bangsa Primitif 

Cara hidup yang berkelompok, berburu, nomaden, atau berperang dan 

bila suatu saat daerah yang dihuni tidak lagi mempunyai hewan buruan, 

maka mereka akan berpindah menuju suatu tempat yang diperkirakan 

banyak hewan buruannya. Hal ini sangat membutuhkan kesigapan yang 

luar biasa. Hanya mereka yang kuatlah yang dapat melakukan perkerjaan 

itu. Kekuatan dan ketangkasan jasmani merupakan syarat mutlak yang 

harus dimiliki demi kebutuhan dan keutuhan suku mereka. Sejalan 

dengan kehidupan yang keras ini, maka latihan jasmani harus di ajarkan 

sedini mungkin sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. 

 

2. Bangsa Mesir 

Peradaban yang sudah maju dan lestari  yang dimiliki bangsa Mesir dapat 

dilihat pada bukti relief-relief yag ada pada candi maupun piramida yang 

ada di sana. Dengan memahami Egiptologi (sejarah Mesir), dapat dilihat 
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bahwa pelaksaan pendidikan di Mesir sudah sangat luas dan 

dilaksanakan sejak dulu. 

 

Latihan jasmani, permainan dan tari-tarian memegang peranan penting 

dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Kegiatan latihan jasmani 

yang populer di Mesir pada waktu itu adalah anggar, gulat, renang dan 

latihan keseimbangan khusus wanita. 

 

3. Cina 

Keadaan bangsa Cina dapat dilihat dari buku karangan Conperius King 

yang menyebutkan bahwa pendidikan dimulai sedak usia 6-30 tahun. Di 

Cina tarian memegang peranan penting, sebab derajat kenegaraan 

ditentukan oleh ragam tarian yang diketahui dan dipelajari. Disamping itu 

latihan itu latihan jasmani juga sangat digemari antara lain panahan, tinju, 

gulat, tarik tambang dan renang. 

 

4. Yunani Kuno 

Sparta dan Athena adalah suku bangsa di Yunani Kuno yang 

mengharumkan bangsa Yunani Kuno ke seluruh dunia, karena sejak 

dahulu kedua suku bangsa ini telah mengenal adannya pendidikan umum 

dan pendidikan jasmani. Olimpiade adalah salah satu produk kegiatan 

olahraga yang di wariskan oleh bangsa ini. Olimpiade Yunani kuno tidak 

lain dari ekspresi “spritual traveling”. Dari sana lahir dua sisi penting dari 

survival for struggle, khususnya inspirasi bagi kultur barat. Pertama, 

pengagungan humility, dan civility entah berupa puisi, tarian, patung, 

legenda, atau pahlawan. Kedua, Olimpiade adalah salah satu siklus 

waktu tahunan, sebagai hitungan dasar untuk menentukan tata sosial, 

politik dan ekonomi (Pandur, 2004:3). 

Bagi orang Yunani Kuno, lomba (competition) seperti ajang Olimpiade 

memiliki dua wajah spirit, yakni sisi kesehatandan perdamaian, di 

samping sisi persaingan dan permusuhan. Lomba kesehatan dan 

persahabatan memacu seseorang memacu pertumbuhan ekonomi dan 

artistik (Pandur, 2004:3). 

a. Bangsa Sparta 
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Pendidikan masyarakatnya adalah tanggung jawab negara, bercita-

cita untuk membentuk prajurit yang tangguh, yang dapat bertindak di 

dalam maupun di luar kenegaraan. Dengan alasan tersebut maka 

latihan senam merupakan alat yang harus diikuti setiap laki-laki, 

karena dengan latihan itu tingkat kesegaran jasmani para prajuritnya 

akan selalu terjamin. 

 

Seseorang yang telah mengusai musich (pendidikan musik) dan 

gymnasca (pendidikan jasmani) disebut golongan Ephebe, yaitu 

golongan yang sudah dekat dengan para dewa. Dewa Zeus (Dewa 

Matahari) adalaha dewa yang sangat dijunjung tinggi di Yunani, salah 

satu pemujaannya dengan dilakukan dengan pesta olahraga yaitu 

peinthatlon, semacam pancalomba yang terdiri dari cabang lari, 

lompat, lempar, tinju dan gulat. Karena tempat penyelenggaraannya 

di kaki Gunung Olympus, nama pesta olahraga peinthatlon ini disebut 

juga pesta olahraga Olympus, dan inilah yang menjadi cikal bakal dari 

olahraga Olimpiade yang kita kenal sekarang. 

 

b. Bangsa Athena 

Bangsa Athena dalam membentuk warganya sebagai masyarakat 

yang harmonis yaitu adanya perpaduan antara perkembangan 

jasmani dan rohani sehingga pendidikan estetika, intelegensia, 

ketangkasan dan keuletan menjadi mata pelajaran yang diterapkan 

dalam pendidikannya secara keseluruhan. 

Ketangkasan dan keuletan diperoleh melalui latihan pendidikan 

jasmani yang tempatnya di Palaestra, suatu lapangan terbuka yang 

sangat luas tetapi dibatasi dengan dinding tembok di sekelilingnya. 

Untuk membentuk manusia yang tangkas dan ulet latihan senam 

sangat diperlukan sehingga pada jaman keemasannya Athena telah 

memiliki tujuh buah gymnasium (tempat latihan jasmani). 

 

5. Bangsa Romawi 

Romawi adalah sebuah kerajaan militer, sehingga segala sesuatu dilihat 

dari kekuatan militernya. Pendidikan jasmani selaras dengan pendidikan 
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intelektualnya, tetapi bukan sama sekali  diarahkan kepada pendidikan 

estetika. Dengan demikian tidak diherankan bila di Romawi berkembang 

olah raa serti tinju, gulat, bermain pedang, sirkus (ketangkasan) dan 

gladiator. 

 

6. Bangsa Indonesia 

Kegiatan olahraga resmi berupa perkumpulan dan bersifat kebangsaan 

sudah bermunculan sebelum zaman kemerdekaan. Sebagai contoh 

adalah berdirinya persatuan sepak bola yang bernama Persatuan Sepak 

bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada tahun 1930 di Jogjakarta, Persatuan 

Lawn Tenis Indonesia (Pelti) yang berdiri pada tahun 1935 di Semarang, 

Persatuan Bola Keranjang Seluruh Indonesia dan lain-lain. Untuk 

mengkoordinir beberapa badan olahraga tersebut dibentuklah Ikatan 

Sport Indonesia (ISI) pada tahun 1938 di Jakarta.  

 

Ketika zaman pendudukan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 

hingga tahun 1945, kegiatan badan-badan olahraga tersebut sempat 

dilumpuhkan. Berkat usaha keras para tokoh olahraga pada saat itu, pada 

bulan Januari 1946 bertempat di Kota Solo berhasil diselenggarakan 

Kongres Olahraga (Pekan Olahraga Nasional I – X), (KONI Pusat, 

Jakarta, 1985). Dalam kongres tersebut berhasil membentuk suatu badan 

olahraga yang bernama Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) 

serta memutuskan untuk mengadakan pekan olahraga seperti yang 

pernah dilakukan oleh ISI pada tahun 1938. 

 

Karena keikutsertaan tim Indonesia dalam Olypiade London tahun 1948 

gagal (karena Indonesia belum menjadi anggota IOC dan Inggris tidak 

mengakui paspor Indonesia), maka pada bulan Mei 1948 

diselenggarakan Konfrensi Darurat yang berlangsung di Kota Solo. Salah 

satu hasil konfrensi itu adalah akan diadakannya Pekan Olahraga 

Nasional I di Solo tanggal 9-12 September 1948. Kota Solo sebagai 

tempat penyelenggaraan PON I karena Solo sebagai pusat kedudukan 

Pengurus Besar PORI, disamping adanya Stadion Sriwedari yang 

merupakan stadion milik Indonesia Terbaik pada saat itu. 
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Penyelenggaraan PON I ini merupakan titik tolak bagi bagi bangsa 

Indonesia dalam mencapai cita-cita yang luhur agar dapat berbicara 

sejajar dengan negara-negara lain dalam bidang olahraga. Selanjutnya 

pekan olahraga ini diselenggarakan setiap empat tahun sekali dan 

merupakan pesta olahraga nasional yang diikuti oleh seluruh propinsi di 

Indonesia dengan berbagai cabang olahraga yang dipertandngkan. 

 

C. BENTUK OLAHRAGA 

1. Olahraga Prestasi (Olahraga Kompetisi) 

Adalah olahraga yang mengutamakan prestasi. Prestasi dapat diketahui 

melalui kegiatan kompetisi. Kegiatan kompetisi mengenal peraturan-

peraturan pertandingan dan perlombaan yang ketat dan diawasi oleh 

suatu olahraga resmi. Orang yang melakukan olahraga prestasi disebut 

atlet atau olahragawan. Iklim kompetisi membuat setiap atlet untuk selalu 

meningkatkan prestasinya. 

 

2. Olahraga Kesehatan 

Adalah olahraga yang bersifat aerobik yang memerlukan waktu cukup 

lama dan melibatkan sistem cardiosirculo-respirator yaitu olahraga yang 

banyak melibatkan organ jantung, peredaran darah dan pernafasan 

(FPOK – IKIP Bandung, Sejarah dan Prospek Pengembangan Olahraga 

Kesehatan). Tujuan dari olahraga kesehatan adalah untuk menjaga dan 

meningkatkan kesehatan. 

 

3. Olahraga Rekreasi 

Pada tujuan pertama adalah untuk beristirahat dan kemungkinan kontak 

sosial. Olahraga ini mengenal pertandingan dan memegang teguh pada 

peraturan resmi, tetapi dalam hubungan pertandingan kadang-kadang 

agak bebas dan tidak ketat dalam pemakaian peraturan pertandingan dan 

peraturan permainan. 
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Olahraga rekreasi tidak menunjuk cabang atau bentuk tertentu. Olahraga 

menjadi rekreatif apabila memenuhi syarat (Dr. Abdul Kadir, Sejarah dan 

Prospek Pengembangan Olahraga Rekresi): 

a. norma bersama (sportif); 

b. nilai positif, yaitu beristirahat secara aktif (sehat dan segar); 

c. enthousiasme (memberi kepuasan) dan menyalurkan kemampuan 

lain; 

d. adanya motif pribadi yaitu pergaulan dan kebebasan (sukarela); 

e. Dilakukan dalam waktu senggang; 

f. rutin. 

 

D. PENGELOMPOKAN OLAHRAGA 

Pengelompokan olahraga berdasarkan: 

1. Pelaksanaan 

a. Olahraga tontonan (sport to wacth), contoh: volley, sepak bola. 

b. Olahraga yang dilaksanakan (sport to play), contoh: menembak.   

 

2. Kemurnian 

a. Olahraga murni, yang semata-mata mengandalkan kemampuan fisik, 

misal: lari, renang. 

b. Tidak murni, kegiatan olahraga yang didukung alat mekanis 

penambah kecepatan, misal: balap mobil, motor, berkuda dan juga 

yang mengandalkan pikiran seperti catur. 

 

3. Jumlah Pelaku 

a. Individu, olahraga yang dapat dilakukan secara individu, contoh: 

renang, senam. 

b. Bersama, olahraga yang dilakukan oleh 2 sampai 6 orang, contoh: 

bulutangkis, sepak takraw. 

c. Kelompok, olahraga yang dilakukan oleh lebih dari 6 orang, contoh: 

basket, sepakbola. 

 

4. Bentuk Kompetisi  
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a. Lomba, olahraga yang penilaiannya didasarkan pada kecepatan, 

kekuatan atau ketinggian. Contoh: lari, angkat besi, loncat tinggi 

(melawan waktu, jarak, keindahan atau beban). 

b. Tanding, olahraga yang penilaiannya didasarkan pada hasil kompetisi 

secara berhadapan dari dua orang atau kelompok. Contoh: catur, 

sepak bola.  

E. MACAM KEGIATAN PESTA OLAHRAGA 

1. Pekan Olahraga Nasional (PON) 

Pekan Olahraga Nasional, pesta olahraga nasional yang diselenggarakan 

empat tahun sekali, yang diikuti oleh seluruh propinsi di Indonesia dan 

berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan, sejak 9 – 12 September 

1948 di Solo (Surakarta), Jawa Tengah. 

 

PON yang pertama kalidi selengarakan di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 

tanggal 9-12 September 1948 yang ikuti hanya beberapa daerah di Pulau 

Jawa antaranya Bandung, Jakarta, Malang, Surabaya, Semarang, Solo, 

Madiun, Kediri dan Jogjakarta. 

 

Prakarsa diselenggarakannya PON, karena kecewanya Bangsa 

Indonesia tidak boleh mengikuti Olympiade ke XIV di London, Inggris 

karena pemerintah Inggris tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada 

waktu itu. Indonesia boleh mengikuti tapi harus memakai paspor Belanda, 

tidak boleh menggunakan paspor Indonesia, sedang Indonesia waktu itu 

sudah mempersiapkan atlet dan ofisial dengan organisasi Komite 

Olympiade Republik Indonesia (KORI) yang dipimpin oleh Sri Sultan 

Hamengku Buwono IX. Dan penggodokan atlet oleh Persatuan Olahraga 

Republik Indonesia (PORI) yang sekarang dikenal dengan Komite 

Olahraga Nasional Indonesia (KONI), tapi Bangsa Indonesia menolak 

dengan keras memakai paspor Belanda, karena Belanda ingin kembali 

mengusai wilayah Republik Indonesia, maka Indonesia tidak boleh tampil 

di mata dunia, untuk menunjukan bahwa Indonesia itu ada. Dengan 

semangat yang membara Bangsa Indonesia menyelenggarakan pesta 

olahraga sebagai sarana politik tanpa mengorbankan prestasi, dengan 

mengundang para diplomat dan pers internasional dalam pembukaan 
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PON tersebut dan akhirnya pers menyebarluaskan keseluruh penjuru 

dunia bahwa Republik Indonesia telah merdeka. Karena itulah perlu 

dicatat dalam sejarah  bahwa PON pertama termasuk tonggak untuk 

mencapai kemerdekaan secara penuh diakui dunia.   

 

 

2. Sea Games 

Sea Games adalah pesta olahraga se-Asia Tenggara, yang 

diselenggarakan tiap dua tahun sekali. Pesta ini sudah diselenggarakan 

sejak tanggal 12-17 Desember 1959 di Bangkok, Thailand, dengan 

organisasi SEAP Games (South East Asia Peninsula Games). 

Peserta yang berlaga dalam pesta olahraga ini hanya negara-negara 

yang terletak kawasan Semenajung Asia Tenggara. Tahun 1977, 

Philiphina dan Indonesia mengusulkan perluasan wilayah se-Asia 

Tenggara dan akhirnya disetujui dengan organisasi Sea Games, yang 

diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 19-26 

November 1977 dan Indonesia keluar sebagai juara umum dalam pesta 

olahraga tersebut. 

 

3. Asian Games 

Asian Games adalah pesta olahraga Asia yang diselengarakan 4 tahun 

sekali. Pesta olahraga Asia sudah diselenggarakan sejak tahun 1951 di 

New Delhi, India, pesertanya pada waktu itu hanya 11 negara dengan 

jumlah atlet dan ofisial 489. namun penyelenggaraan kedua, negara yang 

ikut ambil bagian di Asia menjadi 18 negara, dengan jumlah atlet hampir 

tiga kali lipat. 

  

4. Olimpiade 

Adalah pertandingan seluruh cabang olahraga tingkat dunia paling 

bergengsi, diselenggarakan empat tahun sekali. Olympiade berasal dari 

bahasa Yunani yaitu Olympiad, yang berarti satu tahun (satu tahun 

Olympiad sama dengan 4 tahun). 

Banyak dugaan Olimpiade sudah diselenggarakan sejak 776 SM, untuk 

menghormati dewa-dewa Bangsa Yunani (Zeus, dewa Yunani Kuno) di 
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kota Olympia, tepatnya di gunung Olimpus. Penyelenggaraan Olypiade 

sempat terhenti pada zaman Romawi tapi oleh Baron Pierre de Coubertin, 

bangsawan Perancis pada tahun 1896 menyelenggarakan kembali 

olympiade, yang disebut Olympiade modern, diikuti hanya 9 negara. Kini 

202 negara yang ikut ambil bagian dalam pesta olahraga dunia tahun 

2004 yang kembali dilaksanakan di negara ibu Olimpiade ini, Yunani.   

F. TINJAUAN KOMPLEKS STADION BEKASI SEBAGAI WADAH 

KEGIATAN OLAHRAGA, PENDIDIKAN DAN REKREASI 

Berdasarkan tinjauan olahraga di atas Kompleks Stadion Bekasi 

direncanakan sebagai wadah kegiatan olahraga, pendidikan dan rekreasi 

dengan kegiatan oelahraga yang dapat diarahkan dalam penciptaan 

kesehatan masyarakat, sarana rekreasi bahkan pada proses  penciptaan 

prestasi di bidang olahraga yang mampu berbicara di pentas internasional. 

Cabang olahraga prestasi tersebut yang dapat diwadahi di Kompleks Stadion 

Bekasi diantaranya adalah sepak bola, bola voli, bola basket, bela diri dan 

atletik.  

Dalam pelaksanaan kegiatan kompetisi (olahraga prestasi) dapat menjadikan 

kegiatan olahraga sebagai sarana hiburan (sport to wacth) yaitu tontonan 

pertandingan olahraga kepada masyarakat, seperti pertandingan sepakbola, 

bola voli dan bola basket dengan kapasitas penonton yang cukup. Kegiatan 

olahraga yang terwadahi dari jumlah pelaku kegiatan olahraga dapat 

dilakukan secara individu, bersama ataupun kelompok tergantung jenis 

kegiatan olahraga yang dilakukan, baik itu mempergunakan sistem kompetisi 

lomba maupun pertandingan antara dua pihak perorangan maupun 

kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



KOMPLEKS STADION BEKASI 

dengan Pendekatan Bioclimatic Architecture 

  

I - 30 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

TINJAUAN BIOCLIMATIC ARCHITECTURE 

 
 
 
A. PENGERTIAN 

Bioclimatic Architecture adalah arsitektur yang merespon iklim setempat, 

memanfaatkan iklim setempat seoptimal mungkin untuk mengurangi biaya 

penggunaan energi bangunan yang dilakukan dengan menggunakan sumber 

daya alam sebagai pengganti sistem mekanikal dan untuk menciptakan 

kenyamanan serta kesehatan lingkungan. (http://www.smartarch. 

nlsmartgrid/Index/html, 2002) 

Konsep arsitektur ini lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, memiliki 

tingkat keselarasan yang tinggi antara strukturnya dengan lingkungan, dan 

penggunaan sistem utilitas yang sangat baik. Adapun manfaat bagi 

lingkungan adalah sebagai berikut: 

1. Mengurangi Konsumsi Energi 

Menjalankan operasional sebuah bangunan seharusnya sedikit mungkin 

dalam mempergunakan minyak bumi, karena minyak bumi merupakan 

sumber energi yang semakin langka dan memerlukan waktu yang lama 

untuk menghasilkan kembali. Untuk mengatasi hal tersebut maka 

bangunan harus dirancang untuk dapat memodifikasi iklim dan dibuat 

beradaptasi dengan lingkungan. Cara paling nyata untuk melakukan hal 

tersebut adalah dengan memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber 

energi dan cahaya matahari sebagai pengganti lampu listrik (Brenda & 

Robert Vale, 1991:70). Perlakuan desain yang hemat energi dapat 

diterapkan dengan cara: 
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a. Bangunan dibuat memanjang dan tipis untuk memaksimalkan area 

pencahayaan alami dengan menghemat energi listrik. 

b. Memanfaatkan energi matahari (berupa infra merah dalam spectrum 

cahaya) yang terpencar dalam bentuk energi termal sebagai sumber 

energi listrik dengan mempergunakan alat photovoltaic yang diletakan 

di atas atap. Sedangkan bentuk atap dibentuk miring dari atas bawah 

menuju dinding timur-barat atau sejalur dengan arah lintas matahari 

untuk mendapatkan sinar matahari secara maksimal. 

c. Memasang lampu listrik hanya pada bagian yang tingkat terangnya 

rendah dan menggunakan lampu meja pada bangunan dengan 

tingkat pekerjaan tinggi, di mana lampu tersebut hanya digunakan 

pada saat diperlukan. Selain itu menggunakan alat control 

pengurangan cahaya lampu otomatis (dimmer control), sehingga 

lampu hanya memancar cahaya sebanyak yang dibutuhkan sampai 

tingkat terang tertentu. 

d. Menggunakan sunscreen pada jendela yang secara otomatis dapat 

mengatur intensitas cahaya dan mencegah energi panas yang 

berlebihan masuk ke dalam ruangan. 

e. Mengecat interior bangunan dengan warna cerah tap tidak 

menyilaukan untuk meningkatkan intensitas cahaya. 

f. Bangunan tidak menggunakan pemanas buatan, semua panas yang 

ada dihasilkan oleh penghuni dan energi matahari melalui jendela. 

g. Meminimalisasi penggunaan energi untuk alat pendingin ruangan / AC 

dan lift.  

 

2. Perlindungan Terhadap Ekosistem 

Penggunaan material bangunan seharusnya tetap mempertimbangkan 

aspek perlindungan ekosistem dan sumber daya alam (Brenda & Robert 

Vale, 1991:107). Tidak ada cukup sumber daya alam baru di bumi untuk 

membuat bahan bangunan bagi setiap generasi, untuk itu dalam 

membuat bangunan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. membuat bangunan yang mempunyai efektivitas fungsi untuk 

keperluan di masa kini dan masa yang akan datang, selain itu ruang-
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ruang yang ada merupakan ruang yang berfungsi banyak, sehingga 

dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bersama. 

b. Menggunakan bahan bangunan alam yang mengalami perubahan 

transformasi sederhana serta menggunakan bahan bangunan yang 

dapat diperbaharui / dipergunakan kembali. 

 

 

3. Meningkatkan Produktivitas Kerja dari Pengguna 

Keterkaitan kondisi pengguna bangunan dengan bioclimatic architecture 

sangat erat dalam menjaga produktivitas kerja. Hal keterkaitan tersebut 

dapat dicontohkan seperti polusi atau yang lebih luas lagi pengaruhnya 

terhadap pemanasan global dan perusakan lapisan ozon. Hal-hal tersebut 

dapat diaplikasikan dengan cara: 

a. lebih memilih pencahayaan dan penghawaan alami dibandingkan 

dengan penggunaan lampu listrik dan AC (air conditioner) guna 

menghindari pemakai dari kemungkinan masalah kesehatan. 

b. Apabila harus menggunakan AC dapat memilih peralatan AC yang 

memiliki teknologi yang bersahabat dengan lingkungan, seperti tidak 

dengan menggunakan gas Freon. 

c. Melibatkan pemakai bangunan dan tenaga ahli dari bidang lain di 

dalam perencanaan suatu bangunan sehingga menghasilkan 

bangunan yang bermutu tinggi. 

 

4. Berpengaruh Baik Terhadap Kesehatan Pengguna 

Dengan memanfaatkan lingkungan yang sehat dan penataan bioclimatic 

architecture bangunan tentu memiliki dampak positif bagi kesehatan 

pengguna. Hal tersebut didapatkan dengan cara sebagai berikut. 

a. penggunaan bahan-bahan yang tidak mengandung racun dan tidak 

mengganggu kenyamanan pengguna. 

b. Menjaga kondisi lingkungan agar tetap terjaga ekosistem hijaunya 

sehingga peredaran dan siklus oksigen dapat terus berjalan terutama 

pada siang hari untuk mengimbangi polusi yang terjadi. 
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B. ASPEK BIOKLIMATIK 

1. Cahaya dan Radiasi Matahari 

Kondisi penyinaran cahaya matahari dipertimbangkan terhadap lokasi 

dalam kaitannya dengan garis peredaran matahari. Daerah di sekitar 

khatulistiwa mendapatkan radiasi matahari relatif cukup tinggi. Bidang 

penerima yang banyak menerima sinar matahari adalah tanah halaman, 

jalan dan permukaan atap. Pemakaian plat beton atau batu penutup yang 

mudah menjadi panas dan memancarkan panas ke dalam ruangan 

sebaiknya diganti dengan rumput atau tanah. Terutama rumput 

penguapan dapat menurunkan temperatur di atas tanah sekeliling 

bangunan (Mangunwijaya, 1994:112). 

Untuk mengetahui kapan matahari tersedia pada tapak, dapat ditentukan 

dengan menentukan posisi matahari dari segi altitude dan azimuth. 

Berikut ini lintasan matahari dan daerah radiasi matahari pada berbagai 

daerah dengan iklim yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Keterangan 
1.  Letak matahari yang membutuhkan pembayangan. Daerah hitam 

menunjukan periode kelebihan panas. Di latitude rendah overheating 
terjadi menyeluruh. 

2.  Pembayangan matahari, menunjukan lokasi optimum sun shading 
vertical (melindungi matahari rendah di pagi dan sore hari) dan 
horizontal (menghalangi matahari tinggi pada tengah hari) 

 
 

Gambar 4.1. Energi radiasi Matahari  

Sumber: www.arch.hkau.hk 
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3.  Insolasi (Incoming Solar Radiation), lintasan matahari bergerak 
semakin ke selatan pada letak geografis yang semakin ke utara. 

4.  Kebutuhan sinar matahari selama musim dingin lebih penting di 
latitude lebih tinggi. 

 
 

Sinar matahari yang tiba pada permukaan akan membentuk sudut dan 

sudut ini turut menentukan besarnya radiasi matahari. Semakin besar 

sudut sinar matahari (mendekati 90°) semakin besar pula konsentrasi 

radiasi sinar matahari. Sebaliknya semakin kecil sudut sinar matahari, 

semakin kecil pula radiasi matahari yang terjadi. Sementara bumi dengan 

kemiringan porosnya (23,5° dari poros vertikal) mengakibatkan garis 

khatulistiwa dengan garis orbit bumi terhadap matahari membentuk sudut 

23,5° ke utara pada permukaan yang disinari matahari di siang hari. Hal 

ini menyebabkan sinar matahari mempunyai kecenderungan miring ke 

selatan saat jatuh ke permukaan bumi. Kondisi ini mengakibatkan bagian 

selatan akan lebih banyak menerima panas dibandingkan sisi utara. Hal 

yang sama pula terjadi pada bangunan, dimana sisi bangunan yang 

menghadap selatan akan lebih panas dibanding yang menghadap utara. 

Panas matahari yang tertinggi pada siang hari terjadi sekitar pukul 11.00 

hingga 16.00 (Sudarwanto, hal. 105). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Skemat ik desain berdasarkan potensi matahari  

Sumber: Sudarwanto, 1995 
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Sinar matahari selain banyak manfaat juga dapat memberi pengaruh 

kurang baik terhadap aktivitas dalam bangunan misalnya terjadi kesilauan 

dan naiknya suhu dalam ruangan jika pemasukan sinar matahari tidak 

terkontrol. Fenomena ini dapat di antisipasi dengan pembuatan pelindung 

matahari. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mendesain 

pelindung matahari ini antara lain: 

a. Posisi matahari (penentuan latitude dan azimuth matahari) 

b. Waktu pembayangan, jam berapa saja perlindungan terhadap sinar 

matahari diperlukan. 

c. Sudut pembayangan yang meliputi sudut bayangan horizontal dan 

sudut bayangan vertikal. 

d. Jenis pelindung matahari disesuaikan dengan arah bukaan. Berikut ini 

jenis bukaan sesuai orientasi bukaannya. 

 

Table 4.1. Strategi pemilihan jenis pelindung matah ari 

Orientasi Jenis Pelindung Matahari 
Utara Tidak terlalu dibutuhkan  
Timur Pelindung matahari vertical, louvers, dapat digerakan 

Selatan Pelindung matahari horizontal, tetap 
Barat Pelindung matahari vertical, louvers, dapat digerakan 

Sumber: Apriyanto, 2003:66 

e. Dimensi pelindung matahari yang disesuaikan dengan dimensi 

bukaan yang perlu dibayangi. Ini dapat ditentukan dengan rumus: 

H. tg Al= V. cos A 

Keterangan: 
H: Lebar pelindung matahari 
Al: Altitude matahari 
V: Tinggi bukaan yang harus dibayangi/dinaungi 
A: Azimuth matahari 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Dimensi pelindung Matahari berdasarkan altitude  
dan azimuth Matahari 
Sumber: Dokumen Pribadi, 2004 
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2. Angin 

Di daerah tropis, angin yang terjadi merupakan angin musiman yaitu 

bertiup dari arah barat laut ke tenggara dengan membawa butir-butir air 

yang kemudian menjadi hujan. Angin ini bersifat basah dan mempunyai 

suhu yang rendah serta dapat dimanfaatkan untuk pendingin udara alami. 

Demikian juga sebaliknya ketika musim kemarau angin berhembus dari 

tenggara ke barat laut. Angin ini bersifat kering dan cenderung panas. 

Angin inilah yang perlu dikendalikan untuk menciptakan microclimate 

yang nyaman. (Sudarwanto, 1995, hal. 105) 

 

 

 

 

 

 

Pergerakan udara merupakan faktor penting dalam perancangan karena 

dapat mempengaruhi kondisi iklim. Pergerakan udara akan menimbulkan 

pelepasan panas dari permukaan kulit oleh penguapan. Pada daerah 

lembab diperlukan sirkulasi angin secara terus-menerus untuk 

memindahkan kandungan air dalam udara (Lippsmeier, 1994:103). Tiga 

fungsi angin yaitu kualitas udara, penghindaran penerimaan dan 

percepatan pelepasan panas dan kenyamanan. Oleh B. Givoni disebut 

health ventilation, mengacu pada; 

a. Pemeliharaan kualitas udara dengan mengganti udara indoor dengan 

udara segar outdoor. 

Gambar 4.4. Pergerakan angin daerah tropis  
Sumber: Sudarwanto, 1995, hal. 105 
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b. Structural cooling ventilation yaitu metode pendinginan ketika 

temperatur udara indoor lebih tinggi dari pada temperatur udara 

outdoor. 

c. Thermal comfort ventilation yaitu pengurangan panas dan uap air dari 

tubuh ke udara disekitarnya. 

Pergerakan udara pada dasarnya hampir sama dengan pola pergerakan air yaitu: 

a. Laminar, pergerakan udara linier 

b. Turbulent, pergerakan udara melingkar 

c. Separated, pergerakan udara dengan kerapatan partikel air yang 

berbeda. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pengarahan pergerakan udara ke dalam bangunan untuk keperluan penghawaan alami maupun 

memindahkan panas dalam ruangan dapat diupayakan melalui: 

a. Orientasi bangunan 

b. Bentuk bangunan 

c. Bukaan pada bangunan 

d. Vegetasi 

 

 

 

 

 

 

 

Laminar 
Turbulence 

Separated 

Orientasi bangunan Bentuk bangunan 

Bukaan pada bangunan Vegetasi  

Gambar 4.5. Pola pergerakan udara  
Sumber: Boutet, 1987 
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3. Air 

Badan air dalam bentangan alam sangat berpengaruh pada iklim mikro. 

Akibat panas matahari, air akan menguap dan menambah jumlah butir-

butir uap air di udara (evaporasi), sehingga udara dalam level permukaan 

tanah akan lebih lembab dan suhunya akan lebih rendah. Suhu suatu 

badan air akan meningkat dengan lambat jika terkena panas matahari 

sepanjang siang hari. Dengan demikian air akan terus menyerap panas 

dan selanjutnya menurunkan suhu udara pada level permukaan tanah. 

 

Pada aplikasi dalam merancang suatu tapak, badan air dapat 

direncanakan pada area dimana mendapat penyinaran radiasi sinar 

matahari yang tertinggi yaitu di selatan tapak. Panas matahari yang 

sedang terik-teriknya akan diserap oleh badan air, sehingga suhu 

disekitarnya akan turun. Selain itu penggunaan badan air juga dapat 

ditempatkan dalam suatu bangunan (inner court) untuk menaikan 

kelembaban udara dan menurunkan suhu lingkungan suatu bangunan 

atau kompleks bangunan. Penurunan suhu dan penaikan kelembaban 

udara dapat ditingkatkan dengan memancarkan air ke udara (water 

fountain). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Strategi pengarahan pergerakan udara ke dalam b angunan  

Sumber: Lippsmeier, 1994 

Gambar 4.7. Inner court dengan kolam menghasilkan pantulan cahaya 
Matahari sebagai sumber cahaya alami dan penurunan suhu interior 
serta peningkatan kelembaban udara 
Sumber: Sudarwanto , 1995 
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Sifat badan air lainnya adalah dapat memantulkan cahaya walaupun sedikit. Pemantulan cahaya oleh air ini 

efektif jika sudut sinar matahari berada pada angka yang kecil (pagi dan sore hari). Potensi ini pula dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber pencahayaan alami dengan memantulkan sinar matahari pada ruang-ruang yang 

diinginkan. Pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dengan pembuatan kolam di dalam bangunan yang langsung 

mendapat sinar matahari. Pada tengah hari sinar matahari akan menyentuh kolam dan memantulkan cahaya ke 

sekitarnya. 

 

 

4. Vegetasi 
Tumbuh-tumbuhan mempunyai kemampuan dalam mengendalikan temperatur dan kelembaban. Fungsi tanaman 

sebagai pengendali kelembaban dan temperatur lingkungan terkait langsung dengan siklus hidrologi yang 

dialami oleh tumbuhan. Proses tersebut adalah evapotranspirasi yaitu proses penguapan air dari tanah lewat 

permukaan daun. Karena tumbuhan dapat berperan sebagai absorban radiasi sinar matahari dan untuk proses 

evapotranspirasi tersebut memerlukan panas, maka tanaman dapat menurunkan suhu lingkungannya. Pada 

daerah yang ditumbuhi tanaman, kecepatan turbulensi angin akan lebih kecil dan massa udara yang 

mengandung uap air tidak akan bergerak terlalu cepat, sehingga kelembaban lebih rendah (sekitar 70%) dan 

temperatur udara lebih rendah (bisa mencapai lebih rendah 14°C dari pada terbuka). 

 

Kelembaban yang mendekati angka kenyamanan terdapat pada bagian pohon dengan kerapatan daun yang 

rendah. Dengan demikian untuk menciptakan kelembaban iklim mikro yang nyaman maka dapat dipilih 

tanaman-tanaman dengan ketinggian dahan terbawah berada pada skala manusia ketika tanaman tersebut 

dewasa. Sedangkan untuk mengendalikan kecepatan angin dipilih tanaman dengan kerapatan daun sedang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. MATERIAL BANGUNAN 

Selain aspek bioklimatik, yang turut mempengaruhi dalam penciptaan 

kenyamanan dan kesehatan dalam bangunan adalah jenis material yang 

Gambar 4.8. Hubungan jarak dari permukaan tanah pada suatu 
naungan pohon dengan kerapatan dan jenis pohon yang  relatif sama 
dengan tingkat kelembaban dan suhu udara 
Sumber: Sudarwanto, 1995 
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digunakan. Setiap material memiliki karakteristik masing-masing yang 

berbeda sehingga pengaruhnya terhadap kenyamananpun tidak sama. 

1. Kualitas bahan ditinjau dari pemantulan dan penyerapan sinar panas. 

 

  Tabel 4.2. Daya pantul dan daya serap material te rhadap sinar matahari.  
 

Bahan dan keadaan 

permukaan 
Penyerapan Pemantulan  

Lingkungan 
alam 
 

Rumput 
Tanah, ladang 
Pasir perak 

80 % 
70-85 % 
70-90 % 

20 % 
30-15 % 
30-10 % 

Dinding kayu 
 

Warna muda 
Warna tua 
 

40-60 % 
85 % 

60-40 % 
15 % 

 
Dinding batu Marmer 

Batu bata merah 
Beton exposed 

40-50 % 
60-75 % 
60-70 % 

60-50 % 
40-25 % 
40-30 % 

Lapisan atap Semen-berserat 
Genting flam 
Genting beton 
Seng gelombang 
Alumunium  
 

60-80 % 
60-75 % 
50-70 % 
65-90 % 
10-30 % 

 

40-20 % 
40-25 % 
50-30 % 
35-10 % 
90-70 % 

 
Lapisan cat 
 

Kapur putih 
Kuning 
Merah muda 
Hijau muda 
Aspal hitam 

10-20 % 
50 % 

65-75 % 
40-60 % 
85-95 % 

90-80 % 
50 % 

35-25 % 
50-40 % 
15-5 % 

  Sumber: Frick & Koesmartadi,1999:63 
 

2. Perbedaan waktu penukaran panas dinding dalam dan luar suatu bahan 

menurut jenis dan tebal dinding. 

 

Tabel 4.3. Perbedaan waktu penukaran panas dinding dalam dan dinding 
luar suatu bahan menurut jenis dan tebalnya dinding . 

 
Bahan 

bangunan 
Tebalnya 
dinding 

Perbedaan 
waktu 

Dinding 
batu alam 
 

20 cm 
30 cm 
40 cm 

5,5 jam 
8,0 jam 
10,5 jam 

Dinding 
beton 

10 cm 
15 cm 
20 cm 

2,5 jam 
3,8 jam 
5,1 jam 

Dinding 
batu bata 

10 cm 
20 cm 
30 cm 

2,3 jam 
5,5 jam 
8,5 jam 

Dinding 2,5 cm 0,5 jam 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



KOMPLEKS STADION BEKASI 

dengan Pendekatan Bioclimatic Architecture 

  

I - 41 

kayu 5 cm 1,3 jam 
   Sumber: Frick & Koesmartadi,1999:63 

 

3. Sifat-sifat kaca berhubungan dengan radiasi matahari. 

 

   Tabel 4.4. Sifat-sifat kaca berhubungan dengan r adiasi matahari. 
 

Sifat optikal Jenis kaca 
pantul

an 
penyera

pan 
menerusk
an sinar 

tembu
san 

panas 

tembu
san 

cahaya  
Kaca bening 3 mm 
kaca tuangan 

7 % 8 % 85 % 87 % 90 % 

6 mm kaca terapung 8 % 12 % 80 % 84 % 87 % 
6 mm kaca 
bertulang 

6 % 31 % 63 % 71 % 85 % 

Kaca berwarna 
3 mm hijau 

 
6 % 

 
55 % 

 
39 % 

 
56 % 

 
49 % 

3 mm biru 6 % 32 % 62 % 72 % 31 % 
3 mm kuning sawo  6 % 40 % 52 % 66 % 58 % 
Kaca berlapis 
penyerap/pantul-an 
panas 
6 mm kaca abu-abu 

5 % 51 % 44 % 60 % 41 % 

6 mm biru-hijau 5 % 75 % 20 % 43 % 48 % 
6 mm hijau 6 % 49 % 45 % 60 % 75 % 
6 mm perunggu 5 % 51 % 44 % 60 % 50 % 
Kaca berlapis emas 
memantulkan panas 
Berlapis tebal 

47 % 42 % 11 % 25 % 20 % 

Berlapis sedang 33 % 42 % 25 % 41 % 38 % 
Berlapis tipis 21 % 43% 36 % 63 % 63 % 

Sumber: Lippsmeier, 1994 
 

4. Bahan bangunan ditinjau dari pengadaan, penggunaan, reaksi terhadap 

iklim, ketahanan dan resiko biologis dai daerah tropis. 

 

Tabel 4.5. Bahan bangunan ditinjau dari pengadaan, penggunaan, reaksi 
terhadap iklim, ketahanan dan resiko biologis di da erah tropis 

Bhn Keberadaan 
Penggunaan 

Reaksi terhadap iklim  Ketahanan dan 
resiko biologis 

Kayu 40 % bahan 
kayu terdapat 
di daerah 
tropis 

Digunakan 
untuk 
bangunan kecil 
dan 
menengah, 
baik untuk kon-
struksi maupun 
elemen 

Jenis kayu keras 
memiliki ketahanan 
yang tinggi terhadap 
pengaruh iklim. 
Dengan perawatan 
yang baik serta 
penggunaan yang 
tepat sangat tahan 

Tidak tahan 
terhadap rayap 
dan jamur pe-
rusak kayu. 
Pencegahan 
dilakukan de-
ngan 
pengecatan, 
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bangunan 
lainnya 

terhadap hujan perendaman 
atau difusi 
dengan berba-
gai macam 
bahan kimia. 
 

Batu 
alam 

Menyebar di 
seluruh dae-
rah tropis 

Tidak 
memegang 
peranan utama 
da-lam 
konstruksi ka-
rena sukar 
dikerjakan 
serta ketahan-
an konstruksi 
batu alam 
terhadap 
gempa sangat 
rendah 
Digunakan 
untuk pondasi 

Tahan terhadap angin 
dan cuaca 

Ketahanan tinggi 
terhadap 
kerusakan me-
kanis 

Batu 
bata 
bakar 

Menyebar di 
semua negara 
tropis 

Digunakan 
untuk semua 
konstruksi 
tradisional, 
tem-bok, 
genting, pipa 
saluran, ubin 
lan-tai, dinding 
serta pipa 
drainase. 
Sangat 
bervariasi 
dalam ukuran, 
ben-tuk, 
komposisi ba-
han dan 
kualitas 

Bila diolah secara 
tepat akan tahan 
terhadap cuaca, pe-
nyerapan panas baik, 
kemampuan 
penyaluran panas 
rendah. 
Bila berongga (25-50% 
lubang) memiliki daya 
penyerapan dan 
tranmisi panas yang 
lebih kecil, sangat 
cocok untuk daerah 
hangat-lembab.  

Tahan terhadap 
kerusakan 
mekanis 

Blok 
beton 

Menyebar di 
semua negara 
tropis 

Digunakan 
untuk 
konstruksi 
dengan 
pemberian 
tulangan dan 
pengecoran 

Tanpa plester akan 
tembus air bila terkena 
hujan dan angin terus 
menerus. 
Kemampuan 
penghantaran panas 
kecil. 

Tahan api dan 
resiko kerusakan 
mekanis kecil 

Plest
er 
dan 
a-
duka
n 

Digunakan 
untuk 
sambungan 
dan pengikat 
batu bata dan 
plester din-
ding dan 
langit-langit 

Plester tahan 
air dengan 
penambahan 
bahan-bahan 
kimia. 

Tahan api namun 
berkurang 
kekuatannya akibat 
pengaruh cuaca yang 
berubah-ubah secara 
periodik 
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Beto
n, 
Beto
n 
bertu
-lang 

Menyebar di 
semua negara 
tropis 

Dapat 
digunakan 
untuk berbagai 
metode 
konstruksi 

Tahan hujan, 
penyerapan panas 
sangat tinggi 

Tahan api dan 
tahan terhadap 
gangguan 
mekanis 
 
 

Baja,  
besi 
tuang 

Dahulu hanya 
barang impor, 
tapi kini 
produksi lokal 
semakin 
bertambah 

Konstruksi 
bangunan 

Tahan udara dan air. 
Kemampuan 
penghantaran listrik 
besar (perlindungan 
terhadap petir lebih 
mudah) 

Mudah terkena 
korosi di daerah 
lembab. 
Tahan terhadap 
rayap, daya 
tahan terhadap 
api kecil jika 
tidak 
menggunakan 
pelapis 

Alum
u-
nium 

Bahan dasar 
banyak 
dihasilkan di 
negara tropis 

Bahan 
konstruksi 

Tahan terhadap hujan 
dan air, penghantaran 
panas tinggi, 
kemampuan peman-
tulan sangat baik 

Tahan api dan 
gempa 

Tem
baga 

Masih harus 
diimpor 

Bahan dasar 
untuk peralatan 
listrik dan 
kabel, 
penangkal petir 

Kedap udara dan air, 
kemampuan 
penghantaran panas 
tinggi 

Tahan di semua 
daerah iklim 

Kaca Kaca datar 
dalam ukuran 
umum banyak 
terdapat di 
negara tropis 
 
 

Dipakai untuk 
konstruksi 
biasa 

Kemampuan 
penghantaran panas 
kecil 

Bahaya pecah 
pada saat 
gempa, angin 
topan, kebakaran 
dan benturan 

Cat Untuk cat 
dengan bahan 
damar sintetis 
masih harus 
diimpor dari 
negara industri 

Digunakan 
untuk melapis 
dinding a-tap 
atau elemen 
bangunan 
lainnya. 
Pada daerah 
tropis 
sebaiknya 
ditambahkan 
bahan yang 
tahan terha-
dap api, 
serangga dan 
jamur. 

Tergantung 
komposisinya, ada 
yang tahan/larut dalam 
air, tahan gosok atau 
tahan cuaca 

Dapat rusak oleh 
radiasi 
ultraviolet, ke-
lembaban, hujan 
dan udara yang 
mengandung 
garam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asbe
s 

Menyebar luas 
di semua 
negara tropis 

Untuk penutup 
atap 

Sangat cocok untuk 
daerah tropis, kedap 
angin, kemampuan 
penghantaran panas 
kecil, pengecatan 

Sangat tahan 
terhadap-dap 
korosi, tahan api, 
tidak tahan 
gempa, 
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dengan cat dapat 
menambah 
pemantulan 

kemungkinan 
rusak oleh 
benturan 

Lim-
bah 
perta
nian 
(jera-
mi) 

Sumber ba-
han potensial 
yang banyak 
terdapat di 
negara tropis 

Digunakan 
untuk papan 
partisi, bata 
beton ringan 
dan bahan 
campuran 
beton 

Berbeda-beda 
tergantung komposisi 
bahan 

Cukup tahan 
terhadap air dan 
rayap 

Sumber: Lippsmeier, 1994 

 

5. Pengaruh warna atas suhu dinding. 

Setelah jenis material, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah 

pemilihan warnanya. Warna material cukup mempengaruhi suhu pada 

permukaan material tersebut yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

pula terhadap suhu dalam ruangan setelah merambat melalui material. 

Semakin gelap material semakin banyak menyerap panas dan suhunya 

semakin tinggi. 

 

D. PENCAHAYAAN DAN PENGHAWAAN ALAMI 

1. Pencahayaan Alami 

Untuk dapat memanfaatkan cahaya alami dengan baik dan efektif, maka 

luas jendela harus dibatasi sampai 10-20% dari luas dinding. Selain itu 

juga untuk membatasi panas yang masuk ke dalam bangunan (Brown, 

1990:136).  

a. Dasar-dasar Pencahayaan Alami 

Dasar-dasar melakukan pencahayaan yang baik adalah sebagai 

berikut. 

1) Perlu banyak mendapatkan cahaya melalui pelubangan bangunan 

karena semakin banyak dan semakin dalam cahaya ke ruang 

semakin sedikit listrik yang dkeluarkan untuk lampu yang 

diperlukan. 

2) Memiliki tingkat kenyamanan mata dari sinar yang berlebihan 

dalam ruang. Memilih bahan dan warna yang mempunyai sifat 

pantul cahaya yang rendah dalam ruangan untuk menghindari 

efek silau.  
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3) Dengan menempatkan dan memposisikan furnitur maupun 

pengguna dengan baik untuk menghindari atau meminimalkan 

terjadinya pembayangan. 

4) Menentukan tingkat kebutuhan cahaya dalam masing-masing 

ruang ada dengan menyesuaikan pengguna dan kegiatan yang 

akan terjadi di dalamnya. Kesesuaian cahaya akan memberikan 

kenyamanan pengguna dan efesiensi listrik. 

 

b. Mendapatkan Pencahayaan Alami 

Berikut ini adalah cara mendapatkan cahaya yang baik, adalah 

sebagai berikut. 

1) cahaya matahari yang datang direfleksikan kepermukaan benda 

agar cahaya tersebut dapat menyebar ke seluruh area yang lebih 

luas dan akan dipantulkan kembali, sebagian akan menyerap dan 

kemudian akan berkurang intensitasnya. Proses penyebaran dan 

pemerataan cahaya ini meningkatkan jarak pengelihatan dan juga 

menyamankan mata. 

2) Memasukan cahaya dari bukaan yang tinggi. Semakin tinggi 

bukaan cahaya akan masuk ke dalam ruangan. Selain itu cahaya 

dari ketinggian akan semakin lunak dan meluas ke permukaan  

dan objek yang di kenainya.  

3) Mempergunakan alat solatube yang ujung atasnya diletakan di 

atap bangunan dan ujung lainnya diletakan di bawah plafon 

seperti lampu. Alat ini berupa tabung dan bagian dalamnya 

terdapat reflektor cahaya sebagai pengarah sinar menuju ujung di 

bawah. Di tiap ujungnya terdapat lensa yang dapat memasukan 

sinar matahari dan memperbesar tingkat iluminasi sehingga 

cahaya yang dihasilkan sangat terang (www.solatube.net, 2004). 

4) Orientasi bangunan terhadap sinar matahari yang paling cocok 

dan menguntungkan adalah mengarah dari timur ke barat, 

sehingga bagian utara –selatan dapat menerima cahaya tanpa 

kesulitan (Frick & Suskiyatno, 1988:56). Orientasi bagian yang 

menghadap matahari tidak boleh menyimpang lebih dari 15º 
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terhadap arah selatan. Penyimpangan ke arah tenggara lebih 

menguntungkan dibandingkan ke arah barat daya (Stitt, 1999:46). 

5) Luas jendela harus dibatasi sampai 10-20% dari luas dinding 

untuk dapat memanfaatkan cahaya alami dengan baik dan 

membatasi panas akan masuk ke dalam bangunan (Brown, 1990 

:135).  

 

c. Dalam pencahayaan alami, ada beberapa faktor bentuk bangunan 

yang mempengaruhi masuknya cahaya ke dalam ruangan antara lain: 

1) Dimensi Jendela 

Semakin besar ukuran jendela semakin banyak cahaya yang 

masuk dan semakin tinggi letak/posisi jendela semakin dalam 

cahaya dapat mencapai ke dalam ruangan. Posisi jendela yang 

tinggi memberikan distribusi iluminasi yang lebih, sebanyak 

peningkatan dalam kuantitasnya. Sedangkan penambahan lebar 

jendela tidak begitu berpengaruh. Untuk sebuah ruangan dengan 

reflektansi permukaan dari kira-kira 40 % tanpa ada hambatan di 

luar, jumlah rata-rata cahaya dalam ruang adalah berbanding 

lurus dengan luas bidang kaca. 

2) Kedalaman Ruang dan Skylight 

Untuk efektifitas pencahayaan alami melalui jendela, kedalaman 

ruang harus 2 sampai 21/2 kali ketinggian dinding jendela. Apabila 

kedalaman ruang yang besar tidak bisa dihindari maka dapat 

diantisipasi dengan penggunaan kaca pada atap/skylight untuk  

meningkatkan tingkat pencahayaan dan distribusi yang lebih baik. 

Skylight ini merupakan alat yang sangat baik untuk mengambil 

banyak cahaya dengan bukaan yang kecil. Bahkan dapat 

digunakan untuk membawa cahaya ke lantai paling bawah dari 

bangunan bertingkat. Kaca atap dapat dibuat dari lapisan kaca 

bening, berpola, atau lapisan plastik yang tembus cahaya. 

Umumnya dari bingkai alumunium. Cahaya dari kaca atap dapat 

dikontrol melalui penggunaan dinding miring, dinding yang dalam 

dan alur pada kaca jendela, menghindari silau. (Brown, 1990:101) 
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Gambar 4.10. Jarak antar 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Jarak Antar Bangunan 

Jarak antar bangunan dapat mempengaruhi pencahayaan alami 

ke dalam bangunan. Posisi massa bangunan harus berada dalam 

jarak tertentu agar tidak menghalangi cahaya yang masuk 

terhadap bagian massa yang lainnya. Sudut penjarakan minimum 

agar cahaya dapat tetap masuk dengan baik ke dalam bangunan 

adalah 40 – 45. (Brown, 1990:72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Clerestories 

Clerestories bukaan yang terdapat pada dinding dapat digunakan 

untuk menghasilkan / memantulkan banyak cahaya dan 

mengontrol cahaya sinar matahari langsung. Jenis ini biasanya 

terdapat di atas jendela.  

5) Overhang 

Overhang sangat berguna untuk mengontrol sinar matahari yang 

masuk ke dalam ruangan. Overhang juga dapat mempengaruhi 

tingkat iluminasi dari cahaya yang masuk ke dalam ruangan. 

 

 

 

 

Gambar 4.9 . Skylight 
Sumber: Dokumen Pribadi, 2004 
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2. Penghawaan Alami 

Penghawaan pada ruang dapat efektif dicapai apabila angin tidak datang 

dari arah tegak lurus dengan jendela. Bukaan harus tegak lurus terhadap 

arah angin utama. Batas penyimpangan orientasi sampai 30 % dari posisi 

tegak lurus (Lippsmeier, 1994:90).  

Penghawaan alami merupakan usaha penyegaran alami terbaik dengan 

mengusahakan udara terus bergerak. Penghawaan alami juga 

mempunyai peranan penting dalam mendapatkan suasana nyaman 

ruangan yaitu menyeimbangkan kondisi buruk dari luar yang 

mempengaruhi iklim mikro bangunan. 

Perkembangan teknologi saat ini dapat mengkondisikan suasana ruang 

mendapatkan penghawaan yang baik dengan didukung pengoperasian 

yang sangat praktis, seperti penggunaan teknologi AC. Penerapan 

teknologi mempunyai masalah penggunaan energi yang sangat berharga. 

Dampak terhadap alam dapat terjadi pada mesin AC dengan 

menggunakan CFCs dan HFCs yang berpengaruh terhadap penipisan 

lapisan ozon. Penggunaan kedua gas ini sekarang mulai tidak diproduksi 

karena pertimbangan lingkungan. Masalah yang kemudian dipikirkan 

adalah terbatasnya sumber tenaga listrik yang tidak abadi, sehingga 

penggunaannya perlu dikendalikan. Peningkatan kebutuhan sumber 

tenaga listrik dapat memaksa manusia untuk terus menyediakan dan 

memproduksi tenaga listrik yang prosesnya ikut mempengaruhi polusi 

Gambar 4.11. Overhang 
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atmosfer dan perubahan klimatologi (green house effect) dimana gas CO2 

dilepaskan ke udara bebas (Gunawan, 2001:II-24). 

 

a. Dasar-dasar Penghawaan Alami 

1) Kecepatan udara yang tinggi pada temperatur dan kelembaban 

yang tinggi akan menimbulkan pendinginan, yang mempengaruhi 

kenyamanan. Kecepatan angin 0,9-9 km/jam tidak mengganggu 

(Mangunwijaya, 1994:144). 

2) Pendinginan melalui pengudaraan hanya dapat dilakukan bila 

temperatur udara lebih rendah dari temperatur kulit yaitu 35-36ºC 

(Lippsmeier,1994:103). Untuk daerah tropis lembab dilakukan 

untuk memperbaiki iklim ruangan, karena temperatur di kondisi ini 

tidak pernah mencapai temperatur kulit. 

3) Pendinginan tidak dapat dilakukan bila kondisi kelembaban udara 

ekstrim yaitu mendekati 100% (Lippsmeier, 1994:103). 

4) Gerakan udara dalam ruang dapat dipengaruhi oleh gerakan udara 

luar ruangan tergantung pada orientasi dan bukaan bangunan 

(Lippsmeier, 1994:103). 

5) Sifat udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi (dingin) ke 

daerah yang bertekanan rendah (panas) dan secara vertikal 

bergerak dari daerah rendah ke daerah yang lebih tinggi 

(Mangunwijaya, 1994:144). 

6) Dalam penghawaan yang penting bukanlah banyaknya pertukaran 

udara yang terjadi tiap jam, tetapi masuknya udara setiap saat dan 

kecepatan udara yang ditingkatkan ke dalam ruang, hal ini dapat 

dilakukan dengan memperbesar lubang keluar dari pada lubang 

masuk udara (Lippsmeier, 1994:103) 

7) Iklim mikro dapat dipengaruhi oleh faktor tata landscape 

lingkungan bangunan. Dengan memanfaatkan tumbuhan dapat 

menurunkan temperatur 2-3ºC dan menyegarkan udara (Chiara & 

Koppelman, 1990:7). Hal ini dikarenakan tumbuhan pada siang 

hari dapat menyerap gas CO2 dan menghasilkan gas O2 yang 

mempunyai suhu yang lebih rendah dari gas CO2. 
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b. Faktor-faktor Penghawaan Alami 

1) Orientasi  dan Penempatan Bukaan 

Lubang masuk udara harus diletakan pada zona tekanan positif 

dan lubang keluar udara pada zona tekanan negatif. Hal ini akan 

menghasilkan kondisi terbaik untuk pengaliran udara. 

Penempatan bukaan juga harus diletakan sehingga udara 

mengalir pada daerah dimana manusia berada tanpa 

mengganggu area lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

2) Dimensi bukaan 

Lubang udara masuk dan lubang udara keluar merupakan alat 

ventilasi. Lubang udara keluar berperan untuk menentukan pola 

dari gerakan udara sedangkan lubang udara keluar berperan 

dalam menentukan kecepatan aliran udara. Semakin besar 

bukaan semakin meningkat gerakan udara di dalam bangunan. 

Rasio / perbandingan lubang masuk udara dan lubang keluar 

udara berpengaruh kepada kecepatan aliran udara di dalam 

bangunan. Kecepatan semakin meningkat sebanding dengan 

peningkatan rasio keduanya. (Lippsmeier, 1994:105) 

 

3) Jenis bukaan 

Untuk penghawaan alami, bukaan harus dapat memasukan aliran 

udara ke dalam bangunan secara maksimal. Aliran udara dapat 

diarahkan ke dalam bangunan sesuai bentuk /jenis bukaan yang 

kita gunakan. Jenis bukaan ini bermacam-macam, ada yang 

dibuka ke atas, ke samping maupun digeser. 

 

 

 

 

 
Gambar 4.12. Aliran udara pada ketinggian tubuh  
Sumber: Lippsmeier, 1994 
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4) Pembelok angin 

Pada bukaan yang menyimpang dari posisi tegak lurus terhadap 

arah gerakan angin, pembelok angin diperlukan untuk lebih 

memasukan angin ke dalam ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. PRINSIP-PRINSIP BIOCLIMATIC ARCHITECTURE 

1. Hemat Energi 

Bangunan berdiri dengan mandiri, tanpa ketergantungan akan energi 

minyak bumi dalam operasionalnya, dikarenakan ketersediaan energi 

minyak bumi semakin langka dan memerlukan waktu yang lama untuk 

menghasilkannya kembali. Untuk itu maka bangunan harus dirancang 

untuk dapat memodifikasi iklim guna memenuhi kebutuhan penghuninya, 

yaitu dengan memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi dan 

cahaya matahari sebagai pengganti lampu listrik. 

Aplikasi dalam desain: 

a. Bangunan dibuat memanjang dan tipis untuk memaksimalkan area 

bangunan yang menghadap ke arah selatan dan utara. 

Gambar 4.14. Sirip pembelok angina 
Sumber: Dokumen Pribadi , 2004 

Gambar 4.13. Jenis bukaan ventilasi  

Sumber: Dokumen Pribadi, 2004 
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b. Menggunakan energi matahari sebagai sumber energi yang dapat 

dilakukan dengan alat photovoltaic panels untuk mengumpulkan 

energi panas matahari (dapat disimpan ke dalam batere dan 

digunakan pada saat diperlukan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 5. Dinding berongga  
Sumber: G. Lippsmeier, 1994:80 
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Setelah menjadi arus AC, 
energi listrik disalurkan ke 
titik-titik penggunaan di 
dalam bangunan 

Sebagian arus disalurkan ke 
baterai, digunakan pada saat 
cuaca dalam kondisi sangat 
buruk. 

Konverter, 
mengubah arus 
DC menjadi AC 

Arus dari 
modul 
(DC) 
disalurkan 
ke 
konverter 

PV Modul 

Baterai 

Photovoltaic terintegrasi dengan atap. 
Merupakan fungsi ganda, sebagai atap 
sekaligus mengubah panas Matahari menjadi 
solar energy. Ma Wan School, Hong Kong. 

Photovoltaic vertical pada dinding bangunan.  
Ma Wan School, Hong Kong. 

Photovoltaic vertical pada dinding bangunan.  
Chow Yei Ching Building, Hong Kong. 

Gambar 4.16 . Proses  solar energy 
Sumber: www.arch.hku.hk 
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c. Bentuk atap miring dari atas ke bawah menuju dinding utara untuk 

mengurangi volume pemanasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Meminimalisasi penggunaan energi untuk alat pendingin  

e. Menggunakan alat kontrol pengurangan cahaya lampu otomatis 

(dimmer control), sehingga lampu hanya memancarkan cahaya 

sebanyak yang dibutuhkan sampai tingkat terang tertentu. 

 

2. Merespon Kondisi Iklim 

Bangunan yang didesain melalui pendekatan Bioclimatic Architecture 

beradaptasi dengan lingkungannya, bukan mengadaptasikan lingkungan 

terhadap dirinya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kondisi alam, 

iklim dan lingkungan sekitar ke dalam bentuk dan pengoperasian 

bangunan, misalnya dengan memanfaatkan cahaya matahari untuk 

Photovoltaic pada canopy bangunan.  
Ma Wan School, Hong Kong. 

Gambar 4.17. Aplikasi Photovoltaic pada Ma Wan School dan chow Yei Ching 
Building, Hong Kong. 

Sumber: www.arch.hku.hk 

Gambar 4.1 8. Arah kemiringan atap.  
Sumber: Dokumen Pribadi, 2004 
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pencahayaan dan memanfaatkan gerakan udara untuk penghawaan 

bangunan. 

Aplikasi dalam desain: 

a. Orientasi bangunan terhadap sinar matahari dan angin. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Melakukan ventilasi silang ke dalam bangunan melalui jendela, yaitu 

memanfaatkan gerakan udara untuk penghawaan bangunan, tidak 

menggunakan alat pendingin AC (Air Conditioner). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20. Cross Ventilation dengan menggeser windbreaker ke sisi 
utara. J. A. Tower, Kuala Lumpur. 

Sumber: Ken Yeang, 1999 

Gambar 4.19. Orientasi massa bangunan berdasarkan pergerakan Matahari 
dan angin 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2004 
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c. Membuat ventilasi pada atap untuk mengeluarkan udara dari dalam 

ruangan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

d. Menggunakan pelindung matahari untuk menghindari radiasi 

matahari, misalnya dengan menggunakan teritisan lebar dan 

cantilever louvers pada jendela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Menggunakan vegetasi dan air sebagai pengendali iklim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.23. Pengendalian iklim mikro dengan penempatan vegetasi di 
antara masa bangunan. J. A. Tower, Kuala Lumpur. 

Sumber: Ken Yeang, 1999 

Gambar 4.21. Ventilasi atap 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2004 

Gambar 4.22. Cantilever Louvers 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2004 
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f. Menggunakan jendela yang bisa dibuka-tutup sehingga dapat 

disesuaikan dengan kondisi iklim yang sedang berlangsung (musim 

panas dan musim hujan/dingin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Material 

Penggunaan material bangunan yang sesuai dengan kondisi iklim 

setempat dan mempertimbangkan aspek perlindungan ekosistem dan 

sumber daya alam. Misalnya menggunakan material atap yang mampu 

mengurangi pemanasan ruangan seperti alumunium.  

Aplikasi dalam desain: 

a. Menggunakan material bangunan yang mampu mereduksi panas 

matahari dan tahan terhadap kelembaban yang relatif tinggi pada 

daerah tropis.  

1) Atap  

Atap merupakan bagian terpenting dari sebuah bangunan. Posisi 

atap yang berada di atas merupakan bagian bangunan yang 

paling banyak menerima sinar matahari sehingga bagian ini 

sangat menentukan terhadap kenyamanan ruangan. Selain 

fungsinya sebagai pelindung matahari juga sekaligus merupakan 

pelindung dari hujan. Material atap yang paling efektif dalam 

mereduksi panas matahari adalah alumunium yang mampu 

memantulkan panas sebesar 90%. Selain pemantul panas yang 

cukup baik, alumunium juga tahan terhadap kelembaban yang 

cukup tinggi sebagaimana kelembaban yang terjadi di daerah 

tropis yang mencapai 80%. 

Gambar 4.24. Jendela buka-tutup dengan cara menggeser ke samping, 
untuk mengantisipasi dua kondisi iklim yang berbeda. 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2004 
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2)   Dinding 

Dinding, terutama sisi barat dan timur akan mengalami panas 

yang cukup besar akibat radiasi sinar matahari dan akan 

meneruskan panas ke dalam bangunan. Dinding utara dan selatan 

juga sama walaupun tidak begitu besar karena sudut jatuhnya 

cahaya cukup besar. 

Material dinding yang cocok digunakan di daerah tropis terbuat 

dari segala jenis tanah liat, batu alam, batu bata dan blok beton. 

Dengan warna terang, dinding dapat memantulkan cahaya lebih 

banyak sehingga mengurangi pemanasan dalam ruangan. 

3) Lantai 

Di daerah tropis, material lantai tidak begitu mempengaruhi 

terhadap kenyamanan termal karena letaknya di dalam bangunan 

sehingga tidak menerima pemanasan akibat sinar matahari. 

Material yang sering digunakan adalah keramik dan teraso. 

Sedangkan untuk menghindari kesilauan dalam ruangan, maka 

dipilih warna yang redup seperti abu-abu, biru tua dan warna-

warna redup lainnya. 

b. Menciptakan fleksibilitas ruang tidak dengan dinding yang dapat 

dipindah-pindah tapi dengan menciptakan suatu ruang dimana 

banyak orang dapat bekerja bersama-sama. 

c. Menciptakan bagian ruang yang dapat diidentifikasi secara mudah 

melalui nilai rasa akan ruang, tanpa harus memartisi ruang menjadi 

bagian-bagian kecil. 

 

4. Merespon Keadaan Tapak  

Bangunan harus menyentuh bumi seminimal mungkin. Sehingga 

keberadaan suatu bangunan baik dari segi konstruksi, bentuk dan 

pengoperasiannya tidak merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. 

Bentuk bangunan didesain mengikuti bentuk dan kondisi tapak yang ada. 

Aplikasi dalam desain: 

a. Small footprint building, yaitu pertimbangan untuk mendesain 

bangunan secara vertikal. Desain bangunan vertikal ini dapat 
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mengurangi permukaan tanah yang tertutup bangunan untuk 

melindungi siklus ekologi dan kelestarian air tanah (perlindungan 

ekosistem). Kebutuhan akan bangunan yang meningkat seiring 

pertumbuhan jumlah penduduk telah mengakibatkan semakin banyak 

permukaan bumi yang tertutup oleh bangunan.  

b. Mempertahankan kondisi tapak dengan membuat desain bangunan 

yang mengikuti bentuk tapak yang ada. 

 
 

 

 

 

 

BAB V  

KOMPLEKS STADION BEKASI YANG DIRENCANAKAN 

 

 

A. PENGERTIAN 

Kompleks Stadion Bekasi mewadahi kegiatan olah raga yang dapat melayani 

masyarakat kota Bekasi dan juga diatur sebagai wadah edukasi, informasi 

dan rekreasi. 

Kompleks Stadion Bekasi merupakan bangunan fasilitas umum khususnya 

sebagai bangunan sarana olah raga. Bangunan ini juga berperan sebagai 

open space kota yang berfungsi sebagai tata hijau dan paru-paru kota sangat 

dibutuhkan peranannya oleh kota Bekasi yang mulai tumbuh sebagai kota 

metropolitan. Taman-taman kota sebagai ruang terbuka hijau yang 

diharapkan memberi sedikit kenyamanan kini juga makin susah didapat. 

Sebaliknya pada musim hujan, genangan air di mana-mana. (Napitupulu, 

www.kompas.com, 22 Desember 2003) 

Sesuai dengan peranan di atas Kompleks Stadion Bekasi yang direncanakan 

memiliki filosofi bangunan sesuai dengan karakter olah raga (sporty) 

sekaligus berwawasan lingkungan dengan pemanfaatan iklim setempat 

sehingga dapat mengurangi biaya penggunaan energi dalam operasional 
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bangunan dan terciptanya kenyamanan serta kesehatan lingkungan sesuai 

dengan prinsip-prinsip Bioclimatic Architecture.  

Proses penentuan analisa Kompleks Stadion Bekasi yang direncanakan 

menggunakan metode evaluasi terhadap kondisi Kompleks Stadion Bekasi 

saat ini (Jl. Ahmad Yani), dengan menggunakan teori yang mendukung 

proses evaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 5.1. Proses Evaluasi 
Sumber: Dokumen Pribadi, 2004 

 

 

B. DASAR PEMIKIRAN 

Kompleks Stadion Bekasi baik kualitas fisik maupun pelayanan harus dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat kota Bekasi dan mengikuti perkembangan 

zaman pada saat ini. Kompleks Stadion Bekasi sebagai salah satu pusat olah 

raga dan open space dirasa perlu untuk dikembangkan ke arah itu. 

Pengembangan Kompleks Stadion Bekasi didukung oleh: 

Teori yang 
mendukung 

kegiatan olah 
raga 

Kondisi Kompleks 
Stadion Bekasi 

saat ini 

Tinjauan tentang 
Bioclimatic 
Architecture 

Hasil evaluasi 
Kompleks Stadion 

Bekasi 

Kompleks Stadion 
Bekasi yang 

direncanakan 
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1. penyediaan jasa informasi, fasilitas pendidikan khususnya olah raga dan 

sebagai kawasan hijau kota Bekasi yang semakin jarang. 

2. meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat kota Bekasi terhadap 

pentingnya olah raga sebagai upaya menjaga kesehatan dan kebutuhan 

refreshing. 

3. tuntutan dari pengelola Kompleks Stadion Bekasi untuk meningkatkan 

pelayanan kapasitas dan kualitas. 

 

C. ARAH PENGEMBANGAN 

Pengembangan Kompleks Stadion Bekasi diarahkan pada peningkatan 

kualitas kompleks stadion yang disesuaikan dengan perkembangan 

kebutuhan, yaitu sebagai berikut. 

1. peningkatan pelayanan pengunjung menjadi lebih tertib, lancar dan 

nyaman; 

2. peningkatan kapasitas kompleks stadion  berupa pengoptimalan potensi 

yang ada; 

3. kontektualtual, ekspresif dan tata ruang dalam Kompleks Stadion Bekasi 

yang dapat menciptakan suasana nyaman serta menampilkan citra dan 

perannya sebagai pusat kegiatan olah raga. 

 

D. FUNGSI DAN PERAN 

Fungsi dan peran Kompleks Stadion Bekasi tidak mengalami perubahan 

yang signifikan dengan kondisi Kompleks Stadion Bekasi saat ini. Fungsi 

pokok Kompleks Stadion Bekasi adalah sebagai berikut. 

1. pendidikan fisik dan pelatihan kemampuan (training education); 

2. pusat refreshing dan kontak sosial (recreation); 

 

Proses perencanaan pengadaan Stadion Bekasi sebagai wadah atau tempat 

penyelenggaraan kegiatan olahraga dengan meningkatkan fungsi dan 

kualitasnya melalui penekanan  prinsip pemanfaatan iklim setempat sehingga 

dapat mengurangi biaya penggunaan energi dalam operasional bangunan 

dan terciptanya kenyamanan serta kesehatan lingkungan. 
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Peran Kompleks Stadion Bekasi adalah sebagai wadah atau tempat 

penyelenggaraan kegiatan olahraga dengan meningkatkan fungsi dan 

kualitasnya bagi warga masyarakat kota yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan dan rekreasi. Namun pada saat ini peran kompleks stadion 

sebagai kompleks olah raga dapat dimaksimalkan oleh pengelola, dengan 

perlu ada kegiatan lain yang dapat mendukung kegiatan olah raga tersebut, 

seperti kegiatan komersial. 

 

E. STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur organisasi Kompleks Stadion Bekasi berperan sebagai pelaku yang 

mengatur dan mengirganisasikan kegiatan yang berlangsung. Pembagian 

bidang kerja untuk mengoptimalkan pengelolaan Kompleks Stadion Bekasi 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 5.2. Struktur Organisasi 
Sumber: Dokumen Pribadi, 2004 

 

F. JANGKAUAN PELAYANAN 

Kompleks Stadion Bekasi melayani semua lapisan masyarakat tanpa 

terkecuali yang merupakan warga masyarakat kota Bekasi. Dengan letak 

Manager 

Sie Operasional Sie Sekretariat 

Kebersihan Arena/Venue 
Administrasi 

Sie Maintance (Teknik) 

Personalia 

Keuangan 

Stadion Utama 

Gelora 

Non Venue 

Pusat Jajan 

Fas. 
Komersial 

Lap. Olah Raga 
Terbuka 

Rumah Tangga 
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yang mudah dijangkau oleh kendaraan pribadi maupun angkutan umum 

dapat memaksimalkan layanan bagi warga yang tinggal di daerah yang agak 

jauh dari Kompleks Stadion Bekasi. 

 

G. MACAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 

Macam kegiatan yang diselenggarakan dalam Kompleks Stadion Bekasi 

adalah sebagai berikut. 

1. Kegiatan Pelayanan 

2. Kegiatan Pengelolaan 

3.  Kegiatan Servis 

 

 

 

 

H. PELAKU KEGIATAN 

Pelaku kegiatan dibedakan tiga kelompok yaitu sesuai dengan macam 

kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya. Pelaku kegiatan yang ada 

dalam Kompleks Stadion Bekasi yaitu sebagai berikut. 

1. Kegiatan Pelayanan 

Tabel 5.1. Kelompok Kegiatan Pelayanan 

PELAKU KEGIATAN 

Masuk/Keluar 

Membeli Karcis 

Memeriksa Karcis 

Menonton 

PENONTON 

Menunggu 

Masuk/Keluar 

Istirahat sblm Bertanding 

Ganti Kostum 

Menyimpan Barang 

Briefing 

PEMAIN 

Berlatih / Bertanding sepak 
bola / bola basket / bola voli / 
atletik 
Masuk/Keluar 

Ganti Kostum 

Menyimpan Barang 

PELATIH 

Melatih 
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Masuk/Keluar 

Ganti Kostum 

Menyimpan Barang 

OFFICIAL 

Briefing 

Masuk/Keluar 

Ganti Kostum 

Menyimpan Barang 

PANITIA 
PERTANDINGAN 

Briefing 

Masuk/Keluar 

Wawancara 

PERS 

Meliput Acara 

 

2. Kegiatan Pengelolaan 

Tabel 5.2. Kelompok Kegiatan Pengelola 

PELAKU KEGIATAN 

Memimpin Stadion / GOR 

Membantu Memimpin 

Memimpin Rapat 

Ketua 
Wakil Ketua 

Menerima Tamu 

Sekretaris Administrasi 

PENGELOLA  
 

Bendahara Mengatur Keuangan 

Memimpin Harian 

Membantu Direktur 

Memimpin Rapat 

Direktur 
Wakil Direktur 

Menerima Tamu 

Sekretaris Administrasi 

Bendahara Mengatur Keuangan 

Arsip Pengarsipan 

Personalia Personalia 

Konsumsi Menyediakan Konsumsi 

Manajemen Gudang Bag. Gudang 

Mengawasi Gudang 

Loket Penjualan Karcis 

PENGURUS 
HARIAN 

Keamanan Mengamankan 

 

3. Kegiatan Servis 

Tabel 5.3. Kelompok Kegiatan Servis 

PELAKU KEGIATAN 

Menjalankan Ibadah/Sholat 

Mencari Informasi 

Lavatory 

PENGUNJUNG 

Komunikasi 
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Menyimpan Barang 

Istirahat 

Makan dan Minum 

Memarkir Kendaraan 

 

I. JAM LAYANAN KOMPLEKS STADION BEKASI 

Jam layanan Kompleks Stadion Bekasi adalah sebagai berikut. 

Tabel. 5.4. Jam Layanan Kompleks Stadion Bekasi 

HARI JAM LAYANAN 
Senin 06.00 – 21.00 
Selasa 06.00 – 21.00 
Rabu 06.00 – 21.00 
Kamis 06.00 – 21.00 
Jumat 06.00 – 21.00 
Sabtu 06.00 – 22.00 
Minggu 06.00 – 22.00 

 

 

J. KRITERIA LOKASI KOMPLEKS STADION BEKASI 

Kriteria lokasi Kompleks Stadion Bekasi ideal adalah sebagai berikut. 

1. Mudah terlihat dan menarik dalam lingkungan terbuka; 

2. mudah dikenal sebagai suatu kompleks olah raga; 

3. mempunyai kemudahan akses ke dalam kompleks olah raga; 

4. letak strategis; 

5. mudah dicapai; 

6. tempat parkir yang cukup khususnya saat penumpukan pengunjung / 

penonton; 

7. ada kemungkinan ruang untuk pengembangan bangunan; 

8. terjamin keamanan dan kenyamanan pemakai, karena kegiatan olah raga 

rentan terhadap kecelakaan dan cedera; 

9. beriklim sportivitas dan kontekstual terhadap lingkungan. 

 

K. BENTUK PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bentuk perencanaan dan perancangan yang digagas adalah perancangan 

dan pengambilan lokasi baru yang didasarkan pada hasil analisa pada 

pembahasan sebelumnya. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



KOMPLEKS STADION BEKASI 

dengan Pendekatan Bioclimatic Architecture 

  

I - 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI  

ANALISA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

KOMPLEKS OLAH RAGA BEKASI 

 

A. PROSES PENENTUAN KONSEP PROGRAM PERUANGAN 

1. Bentuk dan Kelompok Kegiatan 

Bentuk kegiatan pada Kompleks Stadion Bekasi yang direncanakan dapat 

dikelompokan sebagai berikut. 

a. Kegiatan Penonton 

Kegiatan utama yang dilakukan adalah menonton pertandingan. 

Bagan 6.1. Pola Kegiatan Penonton 

 

 

 

 

 

 

b. Kegiatan Pemain 

Kegiatan utama yang dilakukan : 

- Berlatih 

- Ganti Seragam 

Menonton 
Makan/minum 
Peturasan 

Pulang 

Parkir Parkir 

Datang Membeli 
Tiket 

Periksa 
Tiket 

Keterangan: 
            : Berkendaraan 
            : Tidak berkendaraan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



KOMPLEKS STADION BEKASI 

dengan Pendekatan Bioclimatic Architecture 

  

I - 67 

- Menyimpan barang 

- Pemanasan 

- Bertanding 

 

Bagan 6.2. Pola Kegiatan Pemain 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kegiatan Pelatih 

Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Melatih pemain 

- Ganti Seragam 

- Menyimpan barang 

- Pemanasan 

 

Bagan 6.3. Pola Kegiatan Pelatih 

 

 

 

 

 

 

 

d. Kegiatan Ofisial 

Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Melaksanakan kegiatan administrasi tim 

- Mengawasi tim dalam berlatih dan bertanding 

- Menyimpan barang 

 

Bagan 6.4. Pola Kegiatan Ofisial 

Kegiatan utama 
Istirahat 
Peturasan Pulang 

Parkir Parkir 

Datang 

Keterangan: 
            : Berkendaraan 
            : Tidak berkendaraan 

Kegiatan utama 
Istirahat 
Peturasan Pulang 

Parkir Parkir 

Datang 

Keterangan: 
            : Berkendaraan 
            : Tidak berkendaraan 
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e. Kegiatan Panitia Pertandingan  

1) Kegiatan Koordinator Pertandingan 

  Kegiatan utama yang dilakukan adalah mengawasi jalannya 

pertandingan. 

2) Kegiatan Wasit dan Hakim Garis 

  Kegiatan utama yang dilakukan memimpin jalannya pertandingan. 

3) Kegiatan Ball Boy 

Kegiatan utama yang dilakukan membantu mengambil bola yang 

keluar lapangan pertandingan. 

 

Bagan 6.5. Pola Kegiatan Panitia Pertandingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Kegiatan Pengelola 

1) Kegiatan Direktur 

 Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Memimpin seluruh kegiatan di lingkungan yayasan 

- Kegiatan pertemuan rapat pimpinan 

- Kegiatan rapat yayasan 

- Kegiatan pertemuan dengan tamu 

Kegiatan utama 
Istirahat 
Peturasan Pulang 

Parkir Parkir 

Datang 

Keterangan: 
            : Berkendaraan 
            : Tidak berkendaraan 

Kegiatan utama 
Istirahat 
Peturasan Pulang 

Parkir Parkir 

Datang 

Keterangan: 
            : Berkendaraan 
            : Tidak berkendaraan 
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2) Kegiatan Wakil Direktur 

 Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Membantu direktur dalam seluruh kegiatan yayasan 

- Menggantikan direktur jika direktur tidak ada di tempat 

3) Kegiatan Sekretaris 

 Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Membantu Direktur dalam masalah administrasi yayasan 

- Membuat agenda acara pada rapat yayasan 

4) Kegiatan Bendahara 

 Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Mengatur masalah keuangan yayasan 

 

 

Bagan 6.6. Pola Kegiatan Pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

g. Kegiatan Pengurus Harian 

1) Kegiatan Ketua 

 Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Memimpin seluruh kegiatan di lingkungan pengurus harian 

- Kegiatan pertemuan rapat pimpinan 

- Kegiatan rapat yayasan 

- Kegiatan pertemuan dengan tamu 

2) Kegiatan Wakil Ketua 

 Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Membantu ketua dalam seluruh kegiatan pengurus harian 

- Menggantikan ketua jika direktur tidak ada di tempat 

3) Kegiatan Sekretaris 

 Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Membantu ketua dalam masalah administrasi harian 

Kegiatan utama 
Istirahat 
Peturasan Pulang 

Parkir Parkir 

Datang 

Keterangan: 
            : Berkendaraan 
            : Tidak berkendaraan 
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- Membuat agenda acara pada rapat pengurus harian 

4) Kegiatan Bendahara 

 Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Mengatur masalah keuangan 

5) Kegiatan Arsip 

 Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Manajemen arsip 

- Menyimpan arsip 

6) Kegiatan Personalia 

 Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Mengatur kegiatan personalia 

 

7) Kegiatan Konsumsi 

 Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Menyediakan konsumsi 

8) Kegiatan Gudang 

 Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Mengatur manajemen gudang 

9) Kegiatan Loket Tiket 

 Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Melayani penjualan tiket 

- Memeriksa tiket masuk 

10) Kegiatan Kemanan 

 Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Menjaga keamanan stadion terutama pada saat berlangsungnya 

pertandingan 

 

Bagan 6.7. Pola Kegiatan Pengurus Harian 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan utama 
Istirahat 
Peturasan Pulang 

Parkir Parkir 

Datang 

Keterangan: 
            : Berkendaraan 
            : Tidak berkendaraan 
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h. Kegiatan Pers 

1) Kegiatan Wartawan Media Elektronik 

 Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Meliput pertandingan 

- Wawancara dengan pemain, pelatih dan pihak terkait lainnya 

2) Kegiatan Wartawan Media Tulisan 

 Kegiatan utama yang dilakukan: 

- Meliput pertandingan 

- Wawancara dengan pemain, pelatih dan pihak terkait lainnya 

i. Kegiatan Pelengkap 

1) Mushola 

2) Wartel 

3) Kantin 

j. Kegiatan Servis 

1) Lavatory 

2) Ruang Mekanikal dan Elektrikal 

Pengelompokan kegiatan dapat ditentukan sebagai berikut: 

a. Kelompok kegiatan pelayanan 

b. Kelompok kegiatan pengelolaan 

c. Kelompok kegiatan servis 

 

2. Kebutuhan Ruang 

a. Kelompok Kegiatan Pelayanan 

Tabel 6.1. Kelompok Kegiatan Pelayanan 

PELAKU MACAM KEBUTUHAN RUANG 

Masuk/Keluar Hall Penerima 

Membeli Karcis R. Loket Pembelian 

Memeriksa Karcis R. Cek Karcis 

Menonton Tribun 

PENONTON 

Menunggu R. Tunggu 

Masuk/Keluar Hall Penerima 

Istirahat sblm Bertanding R. Transit 

Ganti Kostum R. Ganti 

Menyimpan Barang R. Loker 

PEMAIN 

Briefing R. Briefing 
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Berlatih/Bertanding Lapangan 

Masuk/Keluar Hall Penerima 

Ganti Kostum R. Ganti 

Menyimpan Barang R. Loker 

PELATIH 

Melatih Lapangan 

Masuk/Keluar Hall Penerima 

Ganti Kostum R. Ganti 

Menyimpan Barang R. Loker 

OFFICIAL 

Briefing R. Briefing 

Masuk/Keluar Hall Penerima 

Ganti Kostum R. Ganti 

Menyimpan Barang R. Loker 

PANITIA 
PERTANDINGAN 

Briefing R. Briefing 

Masuk/Keluar Hall Penerima 

Wawancara R. Wawancara 

PERS 

Meliput Acara R. Pers 
R.Liput 

 

b. Kelompok Kegiatan Pengelolaan 

Tabel 6.2. Kelompok Kegiatan Pengelolaan 

PELAKU MACAM KELOMPOK RUANG 

Memimpin Stadion R. Kepala Stadion 

Membantu Memimpin R. Wakil Ka. Stadion 

Memimpin Rapat R. Rapat 

Ketua 
Wakil Ketua 

Menerima Tamu R. Tamu 

Sekretaris Administrasi R. Sekretaris 

PENGELOLA  
 

Bendahara Mengatur Keuangan R. Bendahara 

Memimpin Harian R. Direktur 

Membantu Direktur R. Wakil Dir. 

Memimpin Rapat R. Rapat 

Direktur 
Wakil Direktur 

Menerima Tamu R. Tamu 

Sekretaris Administrasi R. Sekretaris 

Bendahara Mengatur Keuangan R. Bendahara 

Arsip Pengarsipan R. Arsip 

Personalia Personalia R. Personalia 

Konsumsi Menyediakan Konsumsi Dapur 

Manajemen Gudang R. Bag Gudang Bag. Gudang 

Mengawasi Gudang Gudang 

Loket Penjualan Karcis R. Loket 

PENGURUS 
HARIAN 

Keamanan Mengamankan R. Keamanan 

  

c. Kelompok Kegiatan Servis 
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Tabel 6.3. Kelompok Kegiatan Servis 

MACAM KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 

Menjalankan Ibadah/Sholat Mushola 

Mencari Informasi R. Informasi 

Lavatory Lavatory 

Komunikasi Wartel 

Menyimpan Barang Loker 

Istirahat R. Istirahat 

Makan dan Minum Kantin 

P Kend Penonton 

P Kend Pengelola 

P Kend Pemain,Pelatih & 
Official 

PELAYANAN 

Memarkir Kendaraan 

P Kend Panitia Pertandingan 

 

3. Besaran Ruang 

a. Perhitungan Besaran Ruang untuk Stadion 

Jumlah Penonton 

 
 

 

Pt  =  Jumlah penonton pada tahun tertentu 
Po  =  Jumlah penonton tahun sekarang (16.400) 
r   =  Persentase Kenaikan ( 7% ) 
n  =  Tahun 
Persentase kenaikan sebesar 7% per tahun diperoleh dari data penambahan 
pengunjung Gelora Bung Karno antara tahun 1996-2000 (www.ktb.co.id/olah 
raga/frame%20gelora.htm). 
 

Direncanakan daya tampung stadion untuk jangka 20 tahun mendatang, 

maka jumlah penonton tahun tersebut adalah: 

Pt  =  16.400(1+7%)20  

Pt  = 63.462,83 = 65.000 penonton 

Penonton VIP + VVIP 30 % =  19.500 penonton 

Penonton non VIP =65000-19500 = 45.500 penonton 

Penonton Istora Senayan = 110.000 dengan 5% VVIP, 25% VIP 

(www.ktb.co.id/olah raga/frame%20gelora.htm). 

 

Jumlah Loket VIP 

Jumlah penonton yang membeli tiket 19500 

Pt = Po (1+r )n 
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Penjualan tiket mulai 2 jam sebelum pertandingan 

Rata-rata kecepatan melayani penjualan tiket masing-masing loket adalah 

4 tiket selama 5 detik (rata-rata waktu pelayanan 1 tiket = 1,25 detik). 

Jumlah loket  = Penonton membeli tiket x Waktu pelayanan 
                           Waktu pembelian tiket 
 

Jumlah loket  = 19500 x 1,25 

                      120 x 60 

Jumlah loket  = 3,4 buah ≈ 4 buah 

 

 

Jumlah Loket Non VIP 

Jumlah penonton yang membeli tiket 45500 

Penjualan tiket mulai 2 jam sebelum pertandingan 

Rata-rata kecepatan melayani penjualan tiket masing-masing loket adalah 

4 tiket selama 5 detik (rata-rata waktu pelayanan 1 tiket = 1,25 detik) 

Jumlah loket  = Penonton membeli tiket x Waktu pelayanan 
                   Waktu pembelian tiket 
Jumlah loket  = 45500 x 1,25 
                      120 x 60 
Jumlah loket  =  7,9 buah ≈ 8 buah 

Jumlah Pintu Masuk VIP 
Setiap 3 detik masing-masing pintu mampu memasukan 2 penonton (rata-

rata waktu yang dibutuhkan untuk 1 penonton = 1,5 detik) 

Waktu masuk stadion 90 menit 

Jumlah pintu  = Jumlah penonton x Waktu yg dibutuhkan 
                     Waktu pintu dibuka 
Jumlah pintu  = 19500 x 1,5 

   90 x 60 
Jumlah pintu  = 5,4 buah ≈ 6 buah 

 
Jumlah Pintu Masuk Non VIP 

Setiap 3 detik masing-masing pintu mampu memasukan 2 penonton (rata-

rata waktu yang dibutuhkan untuk 1 penonton = 1,5 detik) 

Waktu masuk stadion 90 menit 

Jumlah pintu  = Jumlah penonton x Waktu yg dibutuhkan 
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                               Waktu pintu dibuka 
Jumlah pintu  = 45500 x 1,5 
                        90 x 60 
Jumlah pintu  = 12,6 buah ≈ 13 buah 

Luas Tribun VIP & Non VIP 
Tribun VIP  = 19.500 x 0,46 m2 

 = 897 m2 

Tribun non VIP  =  45.500 x 0,46m2 

       =  20930 m2 

 

 

 

 

 

Kelompok Ruang Pelayanan 

Tabel 6.4. Kelompok Ruang Pelayanan 

PERHITUNGAN LUAS IDEAL RUANG 

Kapasitas Standar 
(M2/Orang) 

Sumber 

Luas Ideal 
(M2) 

Hall Penerima 1625 126 DA 2047,5 

R. Loket Karcis 12 5,062 DA 60,74 

R. Cek Karcis 36 0,92 DA 33,12 

Tribun 65000 0,46 DA 29.900 

R. Tunggu 50 1,3 DA 65 

R. Transit 40 0,92 DA 36,8 

R. Ganti 40 0,9 DA 32 

R. Loker Pemain 40 0,43 DA 17,2 

R. Loker Official 5 0,8 DA 4 

R. Briefing Pemain 5 0,92 DA 4,6 

R. Briefing Official 50 0,92 DA 27,6 

Lapangan  15104 JCTS 15104 

R. Pertemuan 100 2,5 DA 250 

R. Liput 4 2,3 DA 92 

R. Pers 4 2,3 DA 9,2 

JUMLAH 
47.683,76 

Kelompok Ruang Pengelola 

Tabel 6.5. Kelompok Ruang Pengelola 

PERHITUNGAN LUAS IDEAL 

RUANG Kapasitas Standar 
(M2/Orang) 

Sumber 

Luas Ideal 
(M2) 

R. Kepala Stadion 1 25 JCTS 25 

R. Wa. Ka. Stadion 1 9 JCTS 9 

R. Rapat 11 2,5 DA 27,5 
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R. Tamu 6 2,3 DA 13,8 

R. Sekretaris 1 7,56 DA 7,56 

R. Bendahara 1 7,56 DA 7,56 

R. Direktur 1 32 DA 32 

R. Wa. Direktur 1 16 DA 16 

R. Sekretaris 2 7,56 DA 15,12 

R. Bendahara 2 7,56 DA 15,12 

R. Pengarsipan 11 0,8 DA 8,8 

R. Personalia 1 16 DA 16 

Dapur 1 - DA 12 

R. Ketua Gudang 1 9 DA 9 

R. Keamanan 6 2,3 DA 13,8 

JUMLAH 228,26 

 

 

Kelompok Ruang Servis 

 

Tabel 6.6. Kelompok Ruang Servis 

PERHITUNGAN LUAS IDEAL RUANG 

Kapasitas Standar 
(M2/Orang) 

Sumber 

Luas Ideal 
(M2) 

Mushola 50 0,47 DA 23,5 

R. Informasi 4 2,126 DA 8,504 

Toilet 5 0,92 4,6 

Urinoir 7 0,82 5,74 

Pria 

Westafel 5 0,9 4,5 

Toilet 5 0,92 4,6 

Penonton 

Wanita 

Westafel 5 0,9 

DA 
 

4,5 

Toilet 2 0,92 1,84 

Urinoir 3 0,82 2,46 

Pria 

Westafel 2 0,9 1,8 

Toilet 2 0,92 1,84 

Pengelola 

Wanita 

Westafel 2 0,9 

DA 

1,8 

Toilet 2 0,92 1,84 

Urinoir 3 0,82 2,46 

Pria 

Westafel 2 0,9 1,8 

Toilet 2 0,92 1,84 

Panitia 
Pertandingan 

Wanita 

Westafel 2 0,9 

DA 

1,8 

Toilet 2 0,92 1,84 

Urinoir 3 0,82 2,46 

Pria 

Westafel 2 0,9 1,8 

Toilet 2 0,92 1,84 

Lavatory 

Official 

Wanita 

Westafel 2 0,9 

DA 

1,8 
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Toilet 4 0,92 3,68 

Urinoir 6 0,82 4,92 

Pria 

Westafel 4 0,9 3,6 

Toilet 4 0,92 3,68 

Pemain 

Wanita 

Westafel 4 0,9 

DA 

3,6 

5 1,2 JCTS 6 Wartel 

1 4,8 JCTS 4,8 

R. Istirahat 5 3 DA 15 

Kantin 50 0,7 DA 35 

Mobil 1625 12,5 20312,5 Parkir Penonton 

Motor 12298 2 

A* 

24596 

Mobil 10 12,5 125 Parkir Pengelola 

Motor 20 2 

A 

40 

Mobil 5 12,5 62,5 Parkir Official 

Motor 10 2 

A 

20 

Mobil 20 12,5 250 Parkir Pemain 

Motor 20 2 

A 

40 

JUMLAH 45.611,44 

Keterangan : 
DA  : Data Arsitek 
JCTS  : Josept De Chiara And John Calender, Time Sa ver Standart For   
               Building Type   
A     : Asumsi 
 

* perhitungan jumlah ruang parkir 

jumlah penonton = 65000 

penonton bermobil pribadi = 15% = 9750 

penonton bersepeda motor = 35% = 22750 

penonton berjalan kaki/naik angkutan umum = 50% = 32500 

 

1 mobil rata-rata memuat 6 penonton 

maka jumlah mobil = 1625 mobil 

1 sepeda motor rata-rata memuat 1,85 penonton 

maka jumlah sepeda motor =12297,3≈ 12298 motor. 

Area parkir yang digunakan adalah area parkir Kompleks Stadion Bekasi 

(data di atas diperoleh dari jumlah penonton stadion Jl. Ahmad Yani, 

Bekasi dari jumlah tiket parkir yang terjual/terpakai. (wawancara dengan 

pengelola stadion Jl. Ahmad Yani, Bekasi-data tahun 2003).  

Dari perhitungan besaran ruang di atas maka luasan ruang stadion 

adalah : 
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Tabel 6.7. Luasan Ruang Stadion 

Fasilitas Luas 

Fasilitas Pelayanan 47.683,76 

Fasilitas Pengelola 228,26 

Fasilitas Servis (tanpa ruang parkir) 165,44 

Fasilitas Parkir 45.446 

Total Luasan Ruang 93.523,46 

 

 

b. Perhitungan Besaran Ruang untuk Luar Stadion 

1) Gelora Bekasi 

Direncanakan dapat menampung kegiatan olah raga dalam ruangan 

yang terdiri dari beberapa arena pertandingan, yaitu sebagai berikut. 

a) Bola Basket 

b) Bola Volley 

c) Bulutangkis, dan dilengkapi dengan panggung untuk kegiatan 

ceremony dan pertunjukan dalam ruangan serta sebagai fasilitas 

penunjang. 

 

Jumlah Penonton 

 
 

 

Pt  =  Jumlah penonton pada tahun tertentu 
Po  =  Jumlah penonton tahun sekarang (2750) 
r   =  Persentase Kenaikan ( 3% ) 
n  =  Tahun 
Persentase kenaikan sebesar 3% per tahun diperoleh dari data penambahan 
pengunjung Gelora Jl. Ahmad Yani Bekasi antara tahun 1998-2002 (wawancara 
pengelola Gelora Jl. Ahmad Yani Bekasi). 
 

Direncanakan daya tampung stadion untuk jangka 20 tahun mendatang, 

maka jumlah penonton tahun tersebut adalah: 

Pt  =  2750(1+3%)20  

Pt  = 4977,5 ≈ 5.000 penonton 

Penonton VIP + VVIP 30 % =  1500 penonton 

Penonton non VIP =5000 - 1500 = 3500 penonton 

Pt = Po (1+r )n 
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Penonton Gelora Jl. Ahmad Yani Bekasi = 3000 dengan 5% VVIP, 25% VIP 

(data 2003 hasil wawancara pengelola Gelora Jl. Ahmad Yani Bekasi). 

 

Jumlah Loket VIP 

Jumlah penonton yang membeli tiket 1500 

Penjualan tiket mulai 1 jam sebelum pertandingan 

Rata-rata kecepatan melayani penjualan tiket masing-masing loket adalah 

4 tiket selama 5 detik (rata-rata waktu pelayanan 1 tiket = 1,25 detik). 

 

Jumlah loket  = Penonton membeli tiket x Waktu pelayanan 
                            Waktu pembelian tiket 
 

Jumlah loket  = 1500 x 1,25 

                     60 x 60 

Jumlah loket  = 0,52 buah ≈ 1 buah 

Jumlah Loket Non VIP 

Jumlah penonton yang membeli tiket 3500 

Penjualan tiket mulai 1 jam sebelum pertandingan 

Rata-rata kecepatan melayani penjualan tiket masing-masing loket adalah 

4 tiket selama 5 detik (rata-rata waktu pelayanan 1 tiket = 1,25 detik) 

Jumlah loket  = Penonton membeli tiket x Waktu pelayanan 
                   Waktu pembelian tiket 
Jumlah loket  = 3500 x 1,25 
                      60 x 60 
Jumlah loket  =  1,22 buah ≈ 2 buah 

Jumlah Pintu Masuk VIP 
Setiap 3 detik masing-masing pintu mampu memasukan 2 penonton (rata-

rata waktu yang dibutuhkan untuk 1 penonton = 1,5 detik) 

Waktu masuk gelora 45 menit 

Jumlah pintu  = Jumlah penonton x Waktu yg dibutuhkan 
                     Waktu pintu dibuka 
Jumlah pintu  = 1500 x 1,5 

   45 x 60 
Jumlah pintu  = 0,83 buah ≈ 1 buah 

 
Jumlah Pintu Masuk Non VIP 
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Setiap 3 detik masing-masing pintu mampu memasukan 2 penonton (rata-

rata waktu yang dibutuhkan untuk 1 penonton = 1,5 detik) 

Waktu masuk stadion 45 menit 

Jumlah pintu  = Jumlah penonton x Waktu yg dibutuhkan 
                               Waktu pintu dibuka 
Jumlah pintu  = 3500 x 1,5 
                        45 x 60 
Jumlah pintu  = 1,94 buah ≈ 2 buah 

 

Luas Tribun VIP & Non VIP 
Tribun VIP  = 1500 x 0,45 m2 

 = 675 m2 

Tribun non VIP  =  3500 x 0,45m2 

       =  1575 m2 

 

Tabel 6.8. Luasan Ruang GOR 

Pelaku Kegiatan Keb. Ruang Kapasitas Standar Sumber Dim. 
(m²) 

Penonton/ 
pengunjung 

- mencari 
informasi 

- membeli 
karcis 

- menonton 
- menunggu 
- metabolisme 

- r. informasi 
 
- tiket box 
 
- tribun penonton 
- hall 
- toilet pria 

• wc 
• urinoir 
• wastafel 

- toilet wanita 
• wc 
• wastafel 

1 unit 
 
6 orang 
 
5000 org 
50% tribun 
5 unit 
1/200 
1/100 
1/200 
5 unit 
1/100 
1/100 

10 m²/unit 
 
2m²/org 
 
0,45m²/org 
0,55m²/org 
 
2,16m²/unit 
0,9m²/unit 
1,2m²/unit 
 
2,16m²/unit 
1,2m²/unit 

HBSBD 
 
TPBO 
 
TPBO 
DA 
TPBO 

10 
 
12 
 
2250 
1237,5 
 
10,8 
4,5 
6 
 
10,8 
6 

Pemain, 
pelatih, 
wasit 

- bertanding 
- pemanasan 
- ganti 

pakaian 
- mendengar 

pelatih 
- istirahat 
- membersih

kan badan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- arena utama 
- r. pemanasan 
- r. ganti pria 

wc 
urinoir 
wastafel 
shower 
loker 
km. ganti 

- r. ganti wanita 
wc 
wastafel 
shower 
loker 
km. ganti 

- r. ganti wasit 
wc 
wastafel 
shower 
loker 

skala int. 
 
 
4 unit 
8 unit 
4 unit 
10 unit 
30 unit 
8 unit 
 
4 unit 
4 unit 
20 unit 
30 unit 
8 unit 
 
2 unit 
1 unit 
2 unit 
10 unit 

50 x 30 
300m² 
 
2,16m²/unit 
0,9m²/unit 
1,2m²/unit 
1m²/unit 
0,23m²/unit 
1m²/unit 
 
2,16m²/unit 
1,2m²/unit 
1m²/unit 
0,23m²/unit 
1m²/unit 
 
2,16m²/unit 
1,2m²/unit 
1m²/unit 
0,23m²/unit 

TPBO 
TPBO 
TPBO 
 
 
 
 
 
 
TPBO 
 
 
 
 
 
TPBO 
 
 
 
 

1500 
300 
 
8,64 
7,2 
4,8 
10 
6,9 
8 
 
8,64 
4,8 
20 
6,9 
8 
 
4,32 
1,2 
2 
2,3 
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- perawatan 

km. ganti 
- r. ganti pelatih 
- r. pijat 
- r. p3k 

2 unit 
2 unit 
2 unit 
2 unit 

1m²/unit 
15m²/unit 
12m²/unit 
15m²/unit 

 
 
TPBO 
TPBO 

2 
30 
24 
30 

Panitia 
pertandingan 

- ganti pakaian 
- pengarahan 
- istirahat 
- membersih-
kan badan 
- evaluasi 

r. panitia 20 orang 1,5m²/org NA 30 

Wartawan - mencari info 
- meliput 
- mengirim 
data 
- wawancara 
- komentator 

- r. pers 
- r. komentator 

10 orang 
5 orang 

3m²/orang 
6m²/orang 

TPBO 30 
30 

Pengelola - rapat 
- administrasi 
- mengawasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- metabolisme 

- r. pengelola 
r. pimpinan 
r. staf 
r. arsip 
r. tunggu 
r. rapat 

- r. keamanan 
- gudang alat 
- gudang 
kebersihan 
- sound system 
- r. ME 
- r. panel 
- toilet pria 

wc 
urinoir 
wastafel 

- toilet wanita 
wc 
wastafel 

 
1 orang 
20 orang 
1 unit 
5 orang 
10 orang 
2 orang 
1 unit 
 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 

 
25m²/orang 
6m²/orang 
20m²/unit 
2m²/orang 
2m²/orang 
2m²/orang 
120 m² 
 
20m² 
12m² 
120m² 
20m² 
 
2,16m²/unit 
0,9m²/unit 
1,2m²/unit 
 
2,16m²/unit 
1,2m²/unit 

 
DA 
 
 
 
DA 
 
 
 
TPBO 

 
25 
120 
20 
10 
20 
4 
120 
12 
120 
20 
120 
20 
 
2.16 
0,9 
1,2 
 
2,16 
1,2 

wartel 1 unit 1,2 A 1,2 
kantin 10 unit 0,7 A 7 
Parkir Penonton Mobil 

Motor  
250 
1334 

12,5 
2 

A 
A 

3125 
2668 

Parkir Pengelola Mobil 
Motor 

10 
20 

12,5 
2 

A 
A 

125 
40 

Parkir Official Mobil 
Motor 

5 
10 

12,5 
2 

A 
A 

62,5 
20 

Parkir Pemain Mobil 
Motor 

20 
20 

12,5 
2 

A 
A 

25 
40 

Total 12.357,46 
 

* perhitungan jumlah ruang parkir 

jumlah penonton = 5000 

penonton bermobil pribadi = 20% = 1000 

penonton bersepeda motor = .40% = 2000 

penonton berjalan kaki/naik angkutan umum = 40% = 2000 

 

1 mobil rata-rata memuat 4 penonton 
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maka jumlah mobil = 250 mobil 

1 sepeda motor rata-rata memuat 1,5 penonton 

maka jumlah sepeda motor =1333,33≈ 1334 motor 

area parkir yang digunakan adalah area parkir Kompleks Stadion Bekasi. 

(Data di atas diperoleh dari jumlah penonton GOR Jl Ahmad Yani, Bekasi dari 

jumlah tiket parkir yang terjual/terpakai hasil wawancara dengan pengelola GOR 

Jl. Ahmad Yani, Bekasi, data Tahun 2003. Data rata-rata penumpang diperoleh 

dari penonton konser musik di Bekasi pada tahun 2003). 

 

3) Mushola 

Standar perorang 0,6 m² 

Diasumsikan kapasitas 20 orang. 

Tempat wudhu dan lavatory diasumsikan 50% dari luas mushola 

Luas mushola 0,6m x 20 org = 12m² 

Luas tempat wudhu 50% x 12m² = 6m² 

Flow gerak 20% = 20% x luas (mushola + tempat wudhu) 

= 20% x 18m² = 3,6m² 

Luas total = luas mushola + luas tempat wudhu + flow 

    = 12 + 6 + 3,6 = 21,6m² 

4) Lavatory 

• Pria 

4 urinoir @ 0,9m² = 4 x 0,9 = 3,6m² 

2 wastafel @ 1,2m² =2 x 1,2 = 2,4m² 

2 toilet @ 2,16m² = 2 x 2,16 = 4,32m² 

Flow gerak 25% = 25% x 10,32m² = 2,58m² 

Luas lavatory pria = 10,32 + 2,58 = 12,9m² ≈ 13m² 

• Wanita 

2 wastafel @ 1,2m² =2 x 1,2 = 2,4m² 

2 toilet @ 2,16m² = 2 x 2,16 = 4,32m² 

Flow gerak 25% = 25% x 6,72 = 1,68m² 

Luas lavatory wanita = 6,72 + 1,68 = 8,4m² ≈ 9m² 

5) Pos Jaga 

Standar perorang 2,16m² 

Kapasitas 2 orang 
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Luas ruang = 2,16 x 2 = 4,32m² 

Flow gerak 20% = 20% x 4,32 = 0,864m² 

Luas ruang = 4,32 + 0,864 = 5,184m² 

6) Lapangan Tenis 

Standar 1 lapangan = 10,97m x 23,77m = 261 m² 

7) Lapangan Basket 

Standar 1 lapangan 14m x 26m = 364m² 

8) Lapangan Voli 

Standar 1 lapangan = 9 x 18 = 162 m² 

9) Parkir 

Standar besaran: 

• mobil @ 15m² 

• bus @ 28,8m² 

• motor @ 2,5m² 

 

4. Organisasi dan Hubungan Ruang 

Organisasi ruang dan hubungan ruang di Kompleks Stadion Bekasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Organisasi dan Hubungan Ruang Mikro 

1) Fasilitas Pelayanan 

Tabel 6.9. Organisasi Ruang Fasilitas Pelayanan 

No Ruang 

1 Hall Penerima 

2 R. Loket Karcis 

3 R. Cek Karcis 

4 Tribun 

5 R. Tunggu 

6 R. Transit 

7 R. Briefing 

8 Lapangan 

9 R. Liput 

10 R. Pers 

 

2) Fasilitas Pengelolaan 

Tabel 6.10. Organisasi Ruang Fasilitas Pengelolaan 

No  Ruang 

 ME 
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R. Ka. Stadion 

R. Wa.Ka. Stadion 

R. Rapat 

1 Ketua 
Stadion 

R. Tamu 

2  R. Sekretaris 

3 

P
engelola 

 R.Bendahara 

R. Dir. Stadion 

R. Wa.Dir. Stadion 

R. Rapat 

4 Direktur 
Stadion 

R. Tamu 

5  R. Sekretaris 

6  R.Bendahara 

7  R. Ka Gudang & 
Gudang 

8  Dapur 

9  Loket Karcis 

10 

P
engurus H

arian 

 R. Keamanan 

 

3) Fasilitas Servis 

Tabel 6.11. Organisasi Ruang Fasilitas Servis 

No Ruang 

1 Mushola 

2 R. Informasi 

3 Lavatory 

4 Wartel 

5 R. Istirahat 

6 Kantin 

7 Parkir Penonton 

8 Parkir Pengelola 

9 Parkir Pemain & 
Official 

10 Parkir PeLatih 

11 R. Ganti 

12 Loker 

 

b. Organisasi dan Hubungan Ruang Makro 

Tabel 6.15. Organisasi Ruang Makro 

No Fasilitas 

1 Fasilitas Pelayaan 

2 Fasilitas Pengelola 

3 Fasilitas Servis 
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B. ANALISA PENENTUAN LOKASI 

Tujuan adalah untuk mendapatkan lokasi dan site yang cocok untuk 

menempatkan Kompleks Stadion Bekasi. 

1. Analisa Pemilihan Lokasi 

Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan pada proses pemilihan 

lokasi Kompleks Stadion Bekasi adalah sebagai berikut. 

a. Kesesuaian dengan rencana kota. 

Lokasi terletak pada zone yang telah direncanakan sebagai kawasan 

terbuka hijau, dengan pola pengembangannya perlu dikaitkan dengan 

pengembangan kawasan perumahan dan pusat-pusat kegiatan baru 

(pusat Bagian Wilayah Kota (BWK), pusat sub-BWK, lingkungan 

perumahan). (RUTRK, 2000: V-8) 

b. Kemungkinan pengembangan bangunan. 

Lokasi site yang dipilih sebaiknya ada kemungkinan untuk 

dikembangkan baik secara horizontal maupun vertikal.  

c. Tingkat aksesibilitas atau pencapaian 

Faktor yang menentukan tingkat aksesibilitas atau pencapaian, 

adalah sebagai berikut. 

1) karakter jalan; 

2) jarak pencapaian yang mudah dicapai dengan kendaraan pribadi 

maupun angkutan umum; 

3) Sistem transportasi baik dan aman. 

Semakin tinggi kategori jalan, semakin dekat jarak pencapaian 

dan semakin mudah sarana transportasi menuju lokasi tersebut 

sehingga semakin tinggi pula tingkat aksesibilitasnya. 

d. Potensi bangunan terekspos secara maksimal, ekspresi bangunan 

dapat terekspos dari banyak sudut pandang sehingga dapat 

mendukung fungsi bangunan tersebut. 

e. Kelengkapan utilitas. 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



KOMPLEKS STADION BEKASI 

dengan Pendekatan Bioclimatic Architecture 

  

I - 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1. Peta pusat pengembangan wilayah untuk r uang terbuka hijau 
Sumber: RTRW Kota Bekasi 2000-2010 
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Gambar 6.2. Peta sturuktur ruang Kota Bekasi  
Sumber: RTRW Kota Bekasi 2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.3. Pertimbangan pemilihan pusat kegiatan s ebagai lokasi perencanaan 
Sumber: RTRW Kota Bekasi 2000-2010 
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Gambar 6.4. Alternatif Lokasi Site 
Sumber: RTRW Kota Bekasi 2000-2010 

 
2. Analisa Pemilihan Site 

Alternatif site terpilih yaitu: 

a. Site tanah persawahan di Jalan Raya Bekasi Kelurahan Pejuang. 

b. Site tanah kosong di Jalan Cut Mutia Kelurahan Margahayu. 

 

Alternatif 1 

a. Berada di Jalan Raya Bekasi, berbatasan langsung dengan DKI 

Jakarta. 

b. Dekat dengan kawasan perumahan yang cukup ramai (6 

kompleks perumahan) dan tidak jauh dari kawasan industri 

(Bridgestone, GM Opel, Isuzu, Bakrie Tosanjaya, Panca Motor, 

Aqua Golden Mississipi dan lain-lain). 

c. Kawasan ini dapat dengan mudah di akses baik dari pusat kota 

maupun luar kota, karena kawasan berada di jalan raya utama 

(main road) dua arah yang ramai. 

d. Secara fisik lingkungan, kawasan ini kondusif dengan bangunan 

industri berpolusi yang membutuhkan lingkungan terbuka hijau 

dan kawasan perumahan yang butuh pelayanan fasilitas. 

e. Jaringan utilitas kota tersedia 

 

Alternatif 2 

a. Berada di Jalan Cut Mutia, yang merupakan daerah yang cukup 

ramai; 
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b. merupakan kawasan yang tidak jauh dari fasilitas pendidikan 

(seperti SLTP 2, Perguruan Tinggi YPI’ 45, beberapa SD dan TK), 

daerah perumahan dan permukiman organis; 

c. kawasan ini dapat di akses dengan mudah baik dari luar maupun 

dalam kota, karena berada pada di jalan raya utama (main road) 

dua arah, tidak jauh dari terminal Bekasi dan banyak dilalui 

angkutan umum menuju berbagai arah Kota Bekasi; 

d. Secara fisik lingkungan, kawasan ini kondusif dengan kawasan 

perumahan dan pendidikan yang butuh pelayanan fasilitas. 

e. Jaringan utilitas kota tersedia. 

 

 

Alternatif 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.5. Pemilihan Alternatif Site 
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Tabel 6.12. Altenatif Pemilihan Site 

Kriteria Alternatif 1 Alternatif 2 
Kondisi Peruntukan Lahan Merupakan lahan 

persawahan yang berada di 
daerah permukiman dan 
industri (bobot nilai 2). 

Merupakan lahan kosong 
berada di zone pendidikan 
dan permukiman (bobot 
nilai 3). 

Kondisi jalan dan lalu lintas Lalu lintas lancar, ramai dan 
merupakan jalur dua arah 
(bobot nilai 2).. 

Lalu lintas lancar, agak 
ramai, merupakan jalur dua 
arah (bobot nilai 3). 

Potensi bangunan 
terekspos 

Bangunan kurang terekspos 
maksimal dari jalan raya 
utama (Jl. Raya Bekasi), 
karena terhalang daerah 
permukiman dan pertokoan 
(bobot nilai 1).  

Bangunan dapat terekspos 
maksimal dari segala arah, 
terutama dari arah utara 
dan barat. Keberadaanya 
juga dikelilingi oleh 
jalan(bobot nilai 3). 

Aksesibilitas Pencapaian mudah, 
angkutan kota sedikit, dan 
hanya satu jalan yang 
tersedia saat ini (perlu 
perencanaan jalan lagi 
sebagai alternatif 
aksesibilitas), (bobot nilai 
2). 

Pencapaian sangat mudah, 
angkutan kota banyak. Site 
dikelilingi oleh jalan (bobot 
nilai 3). 

Kemungkinan 
pengembangan 

Luas lahan 250.500 m² 
(bobot nilai 3). 

Luas lahan 171.500 m² 
(bobot nilai 2). 

Keberadaan terhadap 
pelayanan lingkungan 

Dekat dengan daerah 
permukiman dan industri 
yang ramai (bobot nilai 2). 

Dekat dengan daerah 
pendidikan dan 
permukiman (bobot nilai 3). 

Jumlah Bobot 12 17 
Keterangan: Bobot nilai baik=3, cukup=2, kurang=1. 

3. Site Terpilih 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka site yang terpilih adalah 

tanah kosong  di Jalan Cut Mutia, Kelurahan Margahayu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.6. Site Terpilih 
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a. Site terpilih mempunyai luas kurang lebih 171.500m². 
b. Batas site: 

Utara  : Jalan Cut Mutia 
Timur  : Permukiman 
Selatan  : Jalan M. J. Matimun 
Barat  : Jalan Cut Mutia dan Jalan M. J. Matimun 

c. Garis sepadan bangunan (GSB) dengan Jalan Cut Mutia adalah 12m, 
sedangkan jalan lingkungan di sisi timur adalah 8 m. 

 

C. ANALISA PENGOLAHAN TAPAK 

1. Analisa Penentuan ME dan SE 

a. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ME dan SE. Faktor yang 

menjadi dasar pertimbangan yaitu sebagai berikut: 

1) Sirkulasi lalu lintas, keberadaan ME dan SE tidak menyebabkan 

kemacetan; 

2) Menyesuaikan dengan arah pergerakan lalu lintas; 

3) Kemudahan pencapaian. 

b. Analisa 

Ada dua macam pencapaian site, yaitu Main Entrance (ME) dan Side 

Entrance (SE). ME sebagai pintu gerbang utama menuju site memiliki 

persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut. 

1) Menghadap langsung ke arah jalan besar, untuk memudahkan 

sirkulasi kendaraan keluar-masuk site; 

2) mudah dikenali pengunjung sebagai entrance Kompleks Stadion 

Bekasi; 

3) mampu mengarahkan pengunjung ke dalam site; 

4) mudah untuk dicapai. 

Sedangkan SE atau pencapaian samping yang pada umumnya 

diperuntukan bagi sirkulasi keluar-masuk pengelola atau kegiatan 

servis, memiliki beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, adalah: 

1) letak yang cukup tersembunyi dari arah datangnya pengujung 

sehingga tidak meyebabkan kemacetan; 

2) kelancaran sirkulasi terpenuhi. 

Kondisi site yang terletak di antara tiga jalan dilalui oleh kendaraan 

pribadi dan khusus Jalan Cut Mutia yang hanya dilalui angkutan kota. 

Ruas Jalan Cut Mutia merupakan jalan kolektor primer dengan lebar 
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jalan ± 14m, sedangkan Jalan M. J. Matimun dan jalan lingkungan 

masing-masing 8m dan 6m. 

c. Hasil Analisa 

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa peletakan ME dan SE 

yang dianggap paling ideal adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.7. Penentuan ME dan SE 

 

2. Analisa Pola Sirkulasi 

Tujuannya mendapatkan pola sirkulasi di dalam site yang cukup 

aksesibel. Faktor yang menentukan dalam penentuan pola sirkulasi 

adalah sebagai berikut. 

a. Sirkulasi Kendaraan 

Dalam penentuan sirkulasi kendaraan yang perlu diperhatikan adalah: 

1) pola lalu lintas di sekitar site; 

2) kemudahan dan kelancaran akses kendaraan dan pejalan kaki 

keluar-masuk site, serta adanya pertimbangan parkir kendaraan; 

3) Kenyamanan dan keamanan akses kendaraan dan pejalan kaki di 

dalam site; 

4) Aksesibilitas dan kejelasan arah. 
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Tabel 6.13. Analisa Penentuan Pola Sirkulasi 

Kriteria Dengan Kantung Parkir Sirkulasi Mengelilin gi 
Pola lalu lintas di sekitar site. Baik diterapkan pada site 

yang berada diantara dua 
jalan maupun satu jalan. 

Baik diterapkan pada site 
yang terletak diantara dua 
jalan 

Kemudahan dan kelancaran akses 
kendaraan dan pejalan kaki keluar 
masuk site, serta adanya 
pertimbangan parkir kendaraan. 

Kelancaran dan keamanan 
mudah dikontrol. 

Kelancaran dan 
keamanan agak sulit 
dikontrol karena luasnya 
area. 

Kenyamanan dan keamanan akses 
kendaraan dan pejalan kaki di 
dalam site. 

Lebih terjamin, karena 
sirkulasi terpusat. 

Kurang terjamin, karena 
area mengelilingi 
bangunan. 

Sumber: Analisa Penulis, 2004 

 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pola sirkulasi yang terpilih 

adalah dengan membuat kantung parkir. Untuk parkir pengujung 

sebaiknya dipisahkan dengan parkir pengelola karena masing-masing 

pelaku ini memiliki sifat yang berbeda berkaitan dengan jenis kegiatan 

dan waktu kegiatan. Sistem parkir terbagi dalam beberapa jenis yaitu 

sebagai berikut. 

1) Sistem Parkir Pararel 

Sifat sistem parkir pararel adalah: 

a) Efisien diterapkan di badan jalan; 

b) Sirkulasi keluar-masuk sulit; 

c) Daya tampung kendaraan sedikit; 

d) Kebutuhan ruang flow kendaraan tidak lebar 

 

 
Gambar 6.8. Sistem parkir pararel 

 

2) Sistem Parkir Menyudut 45º 

Sifat dari sistem parkir menyudut 45º adalah: 

a) Efisien diterapkan pada area parkir seperti basement; 

b) Sirkulasi keluar masuk keluar-masuk mudah dan lancar; 

c) Daya tampung kendaraan cukup banyak;  
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d) Kebutuhan ruang flow kendaraan agak lebar; 

 

 

Gambar 6.8. Sistem parkir 45 ºººº    

 

3) Sistem Parkir Menyudut 90º 

Sifat dari sistem parkir menyudut 90º 

a) Efisien diterapkan pada area parkir seperti basement; 

b) Sirkulasi keluar masuk keluar-masuk mudah dan lancar; 

c) Daya tampung kendaraan banyak; 

d) Kebutuhan ruang flow kendaraan lebar; 

 
Gambar 6.10. Sistem parkir 90º 

 

Berdasarkan jenis dan sifat sistem parkir di atas, maka sistem parkir 

yang digunakan pada bangunan yang direncanakan dipilih menyudut 

45º sebagai sistem parkir untuk para pengunjung  dan pengelola, dan 

pemakaian sistem parkir 90º dipilih juga untuk sebagai tempat parkir 

yang aksesibel bagi para difabel dan kendaraan-kendaraan khusus 

seperti bis untuk atlet, ambulance, kendaraan bongkar muat seperti 

truck dan lain-lain. Khusus penempatan parkir 90º untuk difabel yang 

dipakai tidak dipisahkan dengan parkir biasa tetapi cukup dengan 

memberikan rambu atau tanda khusus agar tidak terjadi salah tempat 

parkir. 
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b. Sirkulasi Horizontal 

Yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sirkulasi horizontal 

adalah sebagai berikut. 

1) Dapat diakses oleh semua kalangan pengguna bangunan baik 

dengan atau tanpa alat atau barang yang di bawa atau dipakai; 

2) Kejelasan dan kelancaran kegiatan, karena kejelasan sirkulasi 

merupakan ukuran keberhasilan perencanaan sirkulasi dalam 

pembangunan; 

3) Kemudahan pencapaian, karena dengan kemudahan orang akan 

merasa aman dan nyaman untuk memakainya. 

Dengan melihat hal-hal di atas, maka kemudahan sirkulasi desain 

khusus seperti ramp dan guiding block beserta rambu-rambu 

petunjuk yang menerangkan tentang arah dan denah ruang. 

 

c. Sirkulasi Vertikal 

Menggunakan sistem transportasi vertikal yang dapat memenuhi 

kebutuhan seluruh pengguna bangunan. Meskipun ketinggian 

bangunan relatif rendah (4 lantai) namun tetap disediakan lift dan 

pemberian ramp pada setiap perbedaan ketinggian lantai untuk 

pengguna bangunan yang difabel. 

Dasar pertimbangan dalam perencanaan tentang sirkulasi vertikal 

adalah sebagai berikut. 

1) Dapat diakses oleh mereka yang mengalami gangguan mobilitas; 

2) Memenuhi untuk kegiatan yang diwadahi; 

3) Memenuhi tuntutan keprivasian, kenyamanan dan keamanan. 

Selain sebagai unsur transportasi antar lantai, sirkulasi vertikal juga 

berfungsi sebagai unsur kegiatan antar lantai sesuai dengan dasar 

pertimbangan di atas, maka sistem sirkulasi vertikal dalam 

perencanaan bangunan Kompleks Stadion Bekasi menggunakan: 

1) Tangga, sistem sirkulasi yang sudah umum digunakan sebagai 

alat sirkulasi utama pengunjung yang tidak mengalami gangguan 

mobilitas. 
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2) Ramp, bidang miring sebagai alternatif alat sirkulasi penggunaan 

bangunan yang mengalami gangguan mobilitas atau memang 

tidak memungkinkan menggunakan tangga sebagai alat sirkulasi.  

3) Lift / elevator, digunakan sebagai alat penunjang sirkulasi 

bangunan berlantai tiga atau lebih diutamakan untuk pengunjung 

Kompleks Stadion Bekasi yang mengalami gangguan mobilitas, 

orang tua, dan ibu hamil.  

 

 

 

 

 

Asumsi perhitungan kebutuhan lift dan ramp 
(Neufert:178-182). 
Kebutuhan lift hanya diperhitungkan untuk 
pengguna bangunan yang difabel (asumsi 2 %: 0,02 
X 391 orang = 7,82 ~ 8 orang; termasuk 
pengunjung/tamu) 
 
UKURAN KABIN : 
 Panjang (pintu) 1,3 m ; Lebar 1,7 m ; Tinggi 2,2 m. 
UKURAN TEROWONGAN : 
Panjang 1,9 m ; Lebar  1,8 m ; Tinggi 3,2 m ; 
HSK min 1,4 m ; HSG min 1,4 m. 

 

Ramp disediakan pada se-
luruh ruangan pada bagian 
yang memiliki perbedaan 
ketinggian lantai maupun 
pada lorong tangga darurat.  

 

 

3. Analisa Penempatan Bangunan 

Analisa penempatan bangunan bertujuan untuk mendapatkan 

penempatan bangunan yang optimal sehingga secara visual mudah 

terlihat dan terekspos. Faktor yang menjadi dasar pertimbangan adalah 

sebagai berikut. 

a. arah pergerakan lalu lintas di sekitar site 

b. sudut pandang dari jalan ke site, terutama sudut pandang dari jalan 

utama; 

HSG 

HSK 

Gambar 6.12. Ramp 

Gambar 6.11. Lift 
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c. letak ME dan SE, sebagai pintu gerbang sirkulasi manusia dan 

kendaraan ke dalam site; 

d. arah gerak matahari bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan 

sinar matahari sebagai sumber energi dan pencahayaan alami di 

dalam bangunan; 

e. arah dan pergerakan angin pada setiap musim yang memiliki karakter 

yang berbeda-beda, sehingga dapat memberikan penghawaan yang 

maksimal terhadap bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.13. Penempatan Bangunan 

 

4. Analisa Penataan Lansekap di Sekitar Bangunan 

a. Dasar Pertimbangan 

1) pengendalian suhu dalam tapak untuk mendukung kenyamanan 

ruangan; 

2) kelembaban dalam tapak; 

3) mendinginkan kulit bangunan; 

4) memanfaatkan faktor alam sebagai sumber energi 

5) menghindari faktor alam yang dapat merugikan kenyamanan 

bangunan. 

b. Analisa 
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Gambar 6.14. Analisa Pergerakan matahari dan Angin 

 

 

c. Hasil Analisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.15. Penataan Lansekap 

 

5. Analisa Orientasi dan Bentuk Bangunan 

Bertujuan untuk mendapatkan view dari luar secara optimal agar 

bangunan dapat terekspos secara maksimal dan meningkatkan kinerja 

bangunan terhadap pencahayaan dan penghawaan alami sesuai dengan 

kondisi tapak setempat. 

a) Dasar Pertimbangan 

1) Secara visual dapat terekspos maksimal 

Angin 
Tenggara, 
panas dan 
kering 

SITE

YPI ‘45

SLTP 2
Permukiman

Permukiman

PDAM

Ja lan Cut Mutia

Ja lan M. J. Matimun

Jala
n Li ngk unga

n

u14m

8m

8m

14m
Vegetasi 
peneduh parkir 

Vegetasi penyaring 
udara kering 

Kolam untuk 
menjaga 
kelembaban dan 
melunakan 
pantulan sinar 
matahari 
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2) Merespon terhadap angin dan lintasan matahari sebagai sumber 

pencahayaan dan energi alami untuk meningkat kinerja dan 

mengurangi biaya operasional bangunan. 

b) Analisa 

Agar bangunan dapat terekspos secara maksimal, maka bangunan 

direncanakan menghadap ke arah jalan utama (Jalan Cut Mutia). Hal 

ini bertujuan agar dengan banyaknya sirkulasi yang melintas di jalan 

ini dapat melihat bangunan yang direncanakan dan tertarik untuk 

mengunjunginya. 

Orientasi bangunan diarahkan sedemikian rupa sehingga 

pencahayaan alami melalui side lighting pada sisi utara dan selatan 

maksimal dan pengaruh pemanasan akibat sinar matahari langsung 

ke dalam ruangan dapat ditekan. Pada sisi timur pada pagi hari 

dimaksimalkan pemanfaatannya bagi pencahayaan alami ruangan, 

sedangkan sisi barat ketika pemanasan matahari paling tinggi 

dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bangunan, tetapi sinar 

matahari sore ini harus dihindari dengan desain fasade bangunan 

yang sedikit bukaan (massif) sehingga penyerapan panas ke dalam 

bangunan dapat minimal. 

Antisipasi terhadap arah angin dilakukan dengan cara membelokan 

arah angin ke dalam bangunan melalui pengolahan bentuk massa 

bangunan dan penataan vegetasi di sekitar bangunan, sehingga 

besar aliran yang didapatkan bangunan menghasilkan kondisi yang 

nyaman bagi bangunan.    

 

c) Hasil Analisa 
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Gambar 6.16. Hasil Analisa Orientasi Bangunan 

 

6. Analisa Penentuan Penzoningan 

Bertujuan untuk menentukan zonifikasi pada site secara tepat. 

a) Dasar Pertimbangan 

1) sifat kegiatan; 

2) kondisi iklim. 

b) Analisa 

Strategi dalam penzoningan terbagi atas tiga tahap, yaitu 

penzoningan berdasarkan sifat kegiatan, aspek iklim dan 

penzoningan akhir, yaitu penggabungan antara penzoningan 

berdasarkan sifat kegiatan dan aspek iklim serta lingkungan. 

1) Strategi penzoningan berdasarkan sifat kegiatan. 

Penempatan zone privat, semi privat dan publik dalam site. 

• Zone publik merupakan zone yang berhubungan secara langsung 

dengan publik, oleh karenanya zone ini diletakan dekat dengan 

entrance pengguna, misalnya main entrance, kegiatan 

penerimaan, informasi dan prasarana umum. 

• Zone semi privat merupakan zone yang tidak langsung 

berhubungan dengan publik, karenanya diletakan berjauhan 

dengan zone publik dan dekat dengan zone privat.  

• Zone privat merupakan zone yang tidak berhubungan erat dengan 

publik karena pelaku utamanya adalah staf pengelola, maka 

diletakan dengan tenaga fungsional. 

Tuntutan dan persyaratan kegiatan serta pengelompokan kegiatan 

berdasar tingkat kebisingan yang berasal dari luar site. 

• zone bising; 
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• zone transisi (tidak mutlak tenang); 

• zone tenang (harus tenang). 

2) Strategi penzoningan berdasarkan aspek iklim. 

Mengelompokan kegiatan berdasarkan kebutuhan sinar matahari 

dan angin dengan menempatkan pada site berdasarkan potensi 

site yang berkaitan. 

Berdasarkan kebutuhan sinar matahari untuk pencahayaan alami 

penzoningan dibagi menjadi: 

• zone kegiatan yang membutuhkan sinar matahari untuk 

pencahayaan alami. Untuk memaksimalkan sinar matahari 

zone ini ditempatkan di timur dan di tengah. Pemenuhan sinar 

matahari maksimal untuk fungsi ini secara umum dapat 

dicapai pada siang hari antara pukul 10.00 sampai 15.00. 

• zone yang membutuhkan sedikit sinar atau tidak 

membutuhkan matahari zone ini dapat ditempatkan di sisi 

barat. 

Berdasarkan kebutuhan aliran udara yang perlu diperhatikan 

adalah pola pergerakan angin yang akan menimbulkan pelepasan 

panas dari permukaan kulit oleh penguapan, sehingga di daerah 

tropis lembab diperlukan sirkulasi udara yang terus-menerus. 

Selain itu sirkulasi udara yang optimal akan menghalau panas 

yang berlebihan di dalam ruangan. 

Untuk memaksimalkan pemanfaatan angin untuk penghawaan 

alami diperlukan pengaturan tata massa sebagai berikut. 

• Massa diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling 

membelakangi atau menghalangi, untuk menghindari gerakan 

angin yang memutar (turbulensi) diantara massa-massa 

tersebut sehingga gerakan udara tidak akan efektif untuk 

penghawaan. (Brown, 1990)  

• Massa yang terletak pada datangnya angin sebaiknya tidak 

terlalu tinggi agar tidak menghalangi massa lainnya. 

• Aliran angin dapat dibelokan sesuai dengan kebutuhan 

dengan menggunakan vegetasi.  
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Untuk ruang yang menggunakan pendingin aktif, ruangan tetap 

diletakan pada arah datangnya angin karena dapat membantu 

proses penyejukan. 

 

Tabel 6.14. Kriteria Kebutuhan Angin dan Sinar Mata hari 

Kelompok Ruang Pencahayaan Angin 
Unit Kegiatan 
Publik 

Membutuhkan sinar matahari 
untuk pencahayaan alami. 

Membutuhkan aliran udara 
untuk penghawaan. 

Unit Kegiatan 
Semi Publik 

Membutuhkan sinar matahari 
untuk pencahayaan alami. 

Membutuhkan aliran udara 
untuk penghawaan. 

Unit Kegiatan 
Servis 

Tidak terlalu membutuhkan 
sinar matahari. 

Sebagian membutuhkan aliran 
udara untuk penghawaan. 
  Sumber: Analisa Penulis, 2004 

 

 Strategi mendapatkan sinar matahari untuk pencahayaan yang 

memadai pada setiap massa dengan sudut penjarakan dapat 

digunakan untuk membentuk dan mengatur jarak bangunan. 

 

7. Analisa Bentuk Dasar dan Gubahan Massa 

Bertujuan untuk menentukan bentuk bangunan sebagai dasar merancang 

wadah kegiatan sesuai dengan fungsi yang diwadahi. 

a. Dasar pertimbangan: 

1) memiliki aksesibilitas tinggi; 

2) kemudahan penataan massa maupun penggabungan massa; 

3) efektivitas ruang; 

4) kesesuaian dengan fungsi, karakter kegiatan dan tuntutan ruang. 

Terdapat dua alternatif bentuk dasar yang dapat pada bangunan stadion 

sebagai bangunan utama, yaitu bentuk dasar lingkaran dan bentuk dasar 

segi empat. Dari masing-masing bentuk dasar tersebut memiliki karakter 

dan sifat yang berlainan. 

b. Analisa Bentuk Dasar Massa 

 

Tabel 6.15. Analisa Bentuk Dasar 

Bentuk Karakter 
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Lingkaran Gerak dinamis, mempunyai kekuatan visual, tidak 
dapat disederhanakan, bebas, sudut pandang segala 
arah tanpa terhalang sudut-sudut pertemuan dan tidak 
memiliki arah tertentu. 

Segi Empat Merupakan bentuk yang murni, rasional, netral, formal, 
fleksibelitas tinggi, pengembangan bentuk dan 
penataan yang mudah. 

Segi Tiga Bentuk yang kuat, stabil bila berdiri pada salah satu 
sisinya, bentuk ekspresif, tegas, sudut tajam, penataan 
ruang kurang efektif. 

Sumber: Analisa Penulis, 2004 

 

c. Hasil Analisa 

Pertimbangan terhadap efisiensi site, kemudahan dan kelancaran 

sirkulasi di dalam bangunan, serta kesesuaian dengan fungsi dan 

karakter kegiatan dalam bangunan yang direncanakan sebagai 

kegiatan olah raga dan rekreasi menjadi faktor penentu pemilihan 

kumpulan massa (massa majemuk) dalam kompleks stadion yang 

direncanakan. Bentuk lingkaran dan persegi panjang menjadi bentuk 

yang dianggap paling ideal untuk bangunan yang direncanakan, 

karena dapat mengatasi kedalaman dan kekakuan ruang yang 

menghambat efektifitas pencahayaan dan penghawaan alami. Bagian 

yang memanjang dapat memperoleh sinar matahari dan pergerakan 

angin lebih banyak. Komposisi bentuk bangunan juga dapat berfungsi 

sebagai pelindung, pemantul atau menambah bidang tangkap cahaya 

matahari maupun gerakan udara. 

 

D. ANALISA BIOCLIMATIC ARCHITECTURE DALAM DESAIN 

KOMPLEKS OLAH RAGA BEKASI 

1. Proses Penentuan Konsep Pencahayaan 

Tujuan 

Mendapatkan konsep pencahayaan dalam ruang yang sesuai dengan 

kebutuhan dan persyaratan kenyamanan serta sesuai dengan prinsip 

Bioclimatic Architecture. 
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Kriteria 

Sistem pencahayaan yang digunakan adalah : 

a. Pencahayaan Alami 

Sistem pencahayaan yang sesuai dengan Bioclimatic Architecture 

adalah memanfaatkan secara optimal pencahayaan alami yaitu 

pencahayaan dengan sumber matahari. Pada daerah tropis, matahari 

berada di belahan utara dan selatan dalam waktu yang hampir sama. 

Dengan demikian maka lintasan matahari sepanjang hari tidak 

beranjak jauh dari titik timur-barat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akibat dari banyaknya sinar matahari yang diterima oleh Kompleks 

Stadion Bekasi maka terjadi pemanasan di dalam tribun, untuk 

menguranginya maka sekeliling tribun bagian dalam dibuat cantilever 

louvers sebagai penadah, memantulkan sinar matahari ke luar tribun. 

Tribun bagian barat ditinggikan sehingga terjadi pembayangan pada 

lapangan sepak bola. 

Untuk mengurangi masuknya panas matahari ke dalam ruang-ruang 

yang berada di bawah tribun akibat dari pantulan sinar matahari oleh 

permukaan perkerasan tanah sekitar Stadion dibuat permukaan 

rumput yang memanfaatkan tanah kosong dan sekat-sekat di area 

parkir stadion. Contoh penggunaan sistem ini adalah: 

Gambar 6.17. Arah gerakan matahari 
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- Memasukkan cahaya matahari sebanyak mungkin dan mencegah 

penyinaran matahari secara langsung, yaitu dengan penggunaan 

sun screen. 

- Penggunaan sky light pada ruang-ruang yang tidak memungkinkan 

untuk memberi bukaan pada tembok. 

Luas bukaan untuk pencahayaan alami (Lippsmeier, 1994:81) adalah 

sebagai berikut : 

- Ruang : 1/10 luas lantai 

- Lorong : 0,3 m2/5 m panjang lorong 

- Tangga  : 1,75 m2/5 m tinggi lantai tingkat 

- Jarak efektif cahaya pendar dari luar ke dalam ruangan yaitu 7-9 m 

 

 

 

Tabel 6.16. Bukaan Alami Menurut Luas Lantai 

Luas Lantai (m2) Luas Bukaan 
0 - 25 1/6 x luas lantai 
26 –50 1/6-1/8 x luas lantai 
> 50 1/9 x luas lantai 

 
Contoh perhitungan : 

Ruang Transit dengan luas 36,8 m2 

Maka luas bukaan alami yang dibutuhkan adalah 1/7 x 36,8 = 5,26 m2 

Kendala dari sistem pencahayaan alami adalah: 

- Kondisi cuaca yang buruk. 

- Pada malam hari tidak dimungkinkan mendapat sinar matahari. 

 

b. Pencahayaan Buatan 

Sistem pencahayaan buatan adalah menggunakan lampu-lampu 

sebagai pengganti cahaya matahari, contoh jenis dari lampu 

berdasarkan fungsi kegiatan atau ruang adalah sebagai berikut: 

- Lampu spot (merkuri) 

Digunakan pada lapangan sepak bola dan arena atletik yang 

membutuhkan penerangan extra kuat terutama pada malam hari. 

- Fluorisensi 
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Digunakan untuk ruang-ruang yang membutuhkan kuat penerangan 

tinggi, yaitu dengan penggunaan fluorisensi jenis daylight dengan 

berbagai kuat penerangan sesuai dengan kebutuhan. 

- Lampu TL dan lampu pijar 

Digunakan untuk ruang-ruang yang membutuhkan penerangan 

sedang/kecil, misalnya ruang pengelola, pelatihan, lavatory. 

- Special lighting 

Untuk ruang-ruang yang membutuhkan kuat penerangan khusus 

serta menciptakan suasana ruang yang berbeda. 

  

Hasil Analisa 

- Kondisi cuaca yang buruk diantisipasi dengan penggunaan lampu 

neon (fluorisensi) yang dilekatkan pada kotak “tempat telur” atau 

kisi-kisi agar dapat memusatkan cahaya ke bawah dengan 

ketajaman cahaya yang rendah pada langit-langit pada ruang-ruang 

kerja. 

- Pemasangan saklar dan alat peredup photo elektrik untuk 

mengendalikan pengoperasian lampu secara otomatis yang 

dilakukan untuk penghematan energi. 

- Bukaan untuk pencahayaan alami ini, terutama bagian barat stadion 

untuk ruang-ruang pengelola, pemain dan beberapa ruang servis. 

Sedangkan pada sisi stadion lainnya hanya diperuntukan bagi 

ruang-ruang servis. 

- Untuk pencahayaan dalam lapangan sepak bola pada malam hari 

digunakan pencahayaan dengan lampu yang diletakan di sekeliling 

tepi atap stadion. 

2. Proses Penentuan Konsep Penghawaan 

Tujuan 

Untuk mendapatkan konsep sistem penghawaan yang nyaman dan 

sesuai dengan kebutuhan ruang serta sesuai dengan prinsip 

Bioclimatic Architecture. 

Sistem penghawaan yang digunakan adalah : 

a. Penghawaan Alami 
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Sumber dari penghawaan alami adalah angin, berikut ini adalah 

angin yang bertiup di Kota Bekasi  

- Angin muson Barat Laut yang sejuk dan tidak kering 

- Angin muson Tenggara yang kering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk dapat memperoleh angin sebagai sumber penghawaan 

alami yang cukup dan tidak berlebihan diperlukan beberapa cara 

agar bangunan memperoleh arah dan jumlah angin yang optimal, 

caranya antara lain: 

1) Pengarah angin 

Untuk membelokan arah angin muson Barat Laut agar masuk 

ke dalam Kompleks Stadion Bekasi, diberi vegetasi sebagai 

pembelok arah angin tersebut. 

Untuk angin Tenggara yang kurang menguntungkan, 

dibelokan ke luar bangunan. Pemberian Vegetasi untuk 

membelokan angin ini cukup di sisi timur bagian utara dan 

selatan begitu pula pada sisi timur. 

Pada bangunan juga ditambah sirip-sirip pembelok arah angin 

yang berfungsi untuk mengarahkan angin. 

 

 

Gambar 6.18. Arah Angin Muson 
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Gambar 6.19. Pengarah Angin 

2) Menentukan bukaan pada bangunan 

Dengan menggunakan bukaan-bukaan bangunan yang luas 

sebagai pengganti penghawaan buatan. Namun bukaan-

bukaan ini juga mempertimbangkan kemungkinan perolehan 

panas yang berlebihan ke dalam bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

Bukaan ini menggunakan jendela geser horizontal untuk 

mendapatkan area bukaan yang lebih luas dan kemudahan 

untuk menutup/membuka jendela. Tinggi jendela lebih besar 

dari lebarnya untuk memasukan cahaya jauh ke dalam ruang 

dan besar jendela di sisi selatan lebih kecil dari sisi utara untuk 

menghasilkan fungsi inlet dan outlet (pengaliran udara). 

Luasan bukaan 10-20 % luasan dinding (batas maksimal untuk 

menahan radiasi panas yang masuk ke dalam bangunan) 

Untuk mendapatkan aliran udara yang baik dengan 

memanfaatkan fungsi inlet maupun outlet maka luas bukaan 

pada bagian inlet ditentukan sebesar 15 % sementara pada 

bagian outlet sebesar 20 % dari luas dindingnya. 

 

Tabel 6.17. Ventilasi menurut luas lantai  

Gambar 6.20. Bukaan Bangunan 
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Contoh perhitungan : 

Ruang transit dengan luas 36,8 m2 

Maka luas ventilasi yang dibutuhkan adalah 0,4% x 36,8 = 

0,1472 m2 

Untuk lebih membantu penghawaan di dalam ruangan pada 

ruangan-ruangan yang berukuran besar dibantu dengan 

menggunakan alat ceiling fans yang ditempatkan di langit-

langit/plafon.  

 

 

 

 

 

 

b. Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan hanya digunakan untuk membantu sistem 

penghawaan alami, hal ini untuk mengurangi konsumsi energi 

yang dibutuhkan untuk pengoperasian alat pendingin dan 

perlindungan ekosistem. 

Penggunaan penghawaan buatan ini meliputi ruang-ruang fasilitas 

pelayanan tanpa tribun dan lapangan serta ruang-ruang fasilitas 

pengelola. 

 

3. Proses Penentuan Konsep Tata Vegetasi 

Pemanfaatan vegetasi untuk menciptakan bangunan dengan Bioclimatic 

Arsitektur antara lain : 

a. Pegarah dan pemecah angin seperti diungkapakan di atas 

b. Peneduh 

Luas Lantai (m2) Luas Bukaan 
0 - 50 0,4 % x luas lantai 

51 - 100 0,5 % x luas lantai 
101 - 200 0,6 % x luas lantai 
210 - 300 0,7 % x luas lantai 
301 - 500 0,8 % x luas lantai 
501 - 750 0,9 % x luas lantai 

> 750 1,0 % x luas lantai 

Kisi-kisi 

Udara 
masuk ke 
ruangan Udara dari 

luar masuk 

Ceiling fans 

Gambar 6.21. Ceiling Fans 
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Vegetasi yang digunakan adalah : 

a. Shade Trees (peneduh) 

Pohon untuk memberikan pembayangan pada area sekitarnya 

sehingga temperatur udara tetap terjaga dalam kondisi nyaman. 

 

 

 

 

 

Gambar 6.22. Shade Trees 

b. Windbreak Trees 

Pohon untuk memecahkan angin sekaligus menyaring angin sehingga 

dapat dimanfaatkan untuk cross ventilation bangunan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.23. Windbreak Trees 

c. Parking Trees 

Pohon untuk memberikan pembayangan pada area sekitarnya, sama 

seperti halnya shade trees. Hanya saja batas pembayangannya 

sebatas area parkir saja dengan kerapatan tertentu untuk 

menghindari penghambatan terhadap gerakan udara menuju 

bangunan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.24. Parking Trees 

 

9 m 
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7 m 

Shadow 
area 
 

5-

4-6 m 

Acer davidii 9 (contoh Flamboyan) 
Ketinggian rata-rata setelah dewasa 12 m. 
 

Strawberry tree (contoh Akasia) 
Ketinggian rata-rata setelah dewasa 10 m. 

5-10 

3h 
h 

2-

4,5 m 

2,5 m 

6 m 

Shadow 
area 
 

5-8 m 

3 -5m 

Lemon Bottlebrush (contoh Tanjung) 
Ketinggian rata-rata setelah dewasa 7 m. 
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4. Proses Penentuan Konsep Sumber dan Kebutuhan Ene rgi 

Bioclimatic Architecture adalah Arsitektur yang memaksimalkan 

pemanfaatan iklim setempat untuk mengurangi biaya penggunaan energi 

dalam operasional bangunan dan menciptakan kenyamanan serta 

kesehatan lingkungan. Sesuai dengan pengertian di atas maka 

penghematan energi yang merupakan salah satu prinsip dari Bioclimatic 

Architecture adalah unsur yang penting dalam menciptakan bangunan 

dengan Bioclimatic Architecture. 

Sumber energi yang sesuai dengan Bioclimatic Architecture adalah 

Menggunakan energi yang dapat diperbaharui (konservasi energi) yaitu 

memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi utama pengganti 

energi listrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana Kebutuhan Energi Kompleks Stadion Bekasi 

a. Pencahayaan dan peralatan 

Photovoltaic (PV) modul terintegrasi 
dengan atap untuk menangkap sinar 
atahari yang kemudian disalurkan ke 
konverter 

Konverter 
mengubah arus dc 
menjadi arus ac 

Titik-titik penggunaan listrik di stadion 

Disimpan ke baterai untuk digunakan  
Pada saat cuaca dalam kondisi buruk 

photovoltaic 
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Tabel 6.18. Kebutuhan Energi Stadion Bekasi 

Fasilitas Luas (m2) Standar (W / m2) Kebutuhan Energi 
Fasilitas Pelayanan 
(tanpa tribun & 
lapangan) 

2.679,76 Lighting : 21,5 
Equipment : 5,3  

57.614,84 W 
14.202,73 W 

Fasilitas Pengelola 228,26 Lighting : 21,5  
Equipment : 5,3  

4.907,59 W 
1.209,78 W 

Fasilitas Servis (tanpa 
ruang parkir) 

165,44 Lighting : 8,7  
Equipment : 3,2  

1.439,33 w 
529,41 w 

Fasilitas Parkir 45.446 Lighting : 1.8 81.802,8 w 
Lapangan sepak bola & 
atletik 

15104 Lighting : 32 483.328 w + 
193.331,2 w 
= 676659,2 w 

Tribun 29.900 Lighting : 18.7 559.130 w 
Total   838.892,81 w 

 

Tabel 6.19. Kebutuhan Energi Gelora Bekasi 

Fasilitas Luas (m2) Standar (W / m2) Kebutuhan Energi 
Fasilitas Pelayanan 
(tanpa tribun & 
lapangan) 

1737,44 Lighting : 21,5 
Equipment : 5,3  

37.354,96 W 
9.208,43 W 

Fasilitas Pengelola 611 Lighting : 21,5  
Equipment : 5,3  

13.136,5 W 
3.238,3 W 

Fasilitas Servis (tanpa 
ruang parkir) 

153,52 Lighting : 8,7  
Equipment : 3,2  

1.335,62 w 
491,26 w 

Fasilitas Parkir 6105,5 Lighting : 1.8 10.989,9 w 
Arena 1500 Lighting : 32 48.000 w  
Tribun 2250 Lighting : 18.7 42.075 w 

Total   165.829,97 w 
 

Tabel 6.20. Kebutuhan Energi Lapangan Terbuka 

Fasilitas Luas (m2) Standar (W / m2) Kebutuhan Energi 
Lapangan Sepak bola 
& Atletik 

15104 Lighting : 32 483.328 w 

Lapangan Bola Basket 728 Lighting : 32 23.296 w 
Lapangan Bola Voli 324 Lighting : 32 10.368 w 
Lapangan Tenis 522 Lighting : 32 16.704 w 
Servis 67,79 Lighting : 1,8 122,02 w 

Total   533.818,02 
 

b. AC 

Tiap 1 m2 luasan ruang membutuhkan 0,056 ton refrigeration (TR) 

1 TR membutuhkan daya 0,7 KW 

Luas ruangan yang direncanakan memiliki fasilitas AC adalah 

5.256,46 m2 

Jadi membutuhkan 5.256,46 x 0,056 = 294,36 TR 
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Membutuhkan daya 294,36 x 1,3 = 382,67 ≈ 383 kW =383.000 W  

c. Pompa 

Sebuah pompa membutuhkan 500 W, direncanakan jumlah pompa 

adalah 3 pompa, maka jumlah kebutuhan listrik untuk pompa: 1500 W 

Total kebutuhan listrik adalah 1.201.220 W +117.000 W +1500 W  

= 1.319.720 W 

Luas modul PV yang dibutuhkan yaitu : 

Besar kebutuhan energi = 1.319.720 W. 

- Modul PV yang digunakan adalah Siemens 220 

Kapasitas  = 200 watt (min) / 220 watt (max). 

Dimensi = 1,2 m X 0,5 m X 0,04 m,  

Luas bidang 0,6 m2. 

- Kebutuhan modul PV = 1.319.720: 220 = 5998,7 ≈ 5999 unit. 

- Luasan modul PV = 3958,8 m2 

 

E. ANALISA TAMPILAN BANGUNAN 

1. Faktor Penentu 

a. Bentuk massa bangunan dan pola peruangan 

b. Kesesuaian dengan Bioclimatic Architecture 

c. Komponen/elemen bangunan 

  

2. Analisa 

a. Building Footprint 

Berkaitan dengan permukaan tanah yang hilang dan tertutup akibat 

kaki bangunan, akan mempengaruhi ekosistem pada tapak. Semakin 

besar tapak yang tertutup kaki bangunan kemungkinan terganggunya 

ekosistem semakin besar pula. Untuk meminimalkan kaki bangunan 

(smaller footprint) yang menginjak tapak, bangunan dikembangkan 

secara vertikal.  

Dengan membangun secara vertikal, maka tapak tetap dapat 

melakukan  rangkaian proses ekologi dalam batas toleransi. 

Pengembangan ini pula sebagai upaya untuk mengantisipasi 

pertumbuhan penduduk yang tentunya menuntut lahan kosong lebih 

banyak. Di sisi lain ratio bangunan dan permukaan tanah yang 
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tertutup bangunan apabila bangunan didesain secara vertikal akan 

lebih kecil.  

Oleh karena itu, dalam desain Kompleks Stadion Bekasi ini 

perkembangan massa bangunan lebih banyak ke arah vertikal di 

samping ke arah horizontal. Contohnya adalah penambahan massa 

pada stadion yang berupa dua buah menara yang berfungsi sebagai 

entrance penonton, simpul sirkulasi, penempatan mekanikal elektrikal 

dan water roof tank.  

 

 

 

Gambar 6.25. Building Footprint 

 

 

b. Facades Bangunan 

a) Dimensi bukaan 

Fungsi: Sebagai sumber penghawaan dan pencahayaan alami 

Jumlah dan ukuran bukaan akan mempengaruhi tampilan 

bangunan Kompleks Stadion Bekasi ini. 

b) Sirip pembelok Angin 

Fungsi: mengarahkan angin sehingga dapat berfungsi optimal 

Sirip pembelok angin berbentuk vertikal, bisa berupa lempengan 

yang ditempel pada bangunan, juga bisa berupa permainan 

bentuk kolom yang akan membantu mengarahkan angin ke dalam 

dan keluar Stadion 

c) Solar control device 

Fungsi: Mengurangi pemanasan dalam ruangan akibat sinar 

matahari langsung. 

Penambahan massa bangunan sebagai  
menara dengan pertimbangan prinsip building 
footprint, dengan jumlah yang disesuaikan 
dengan pintu masuk stadion 
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Penggunaan Cantilever Louvers untuk memantulkan sinar 

matahari sehingga tribun penonton tidak medapat sinar matahari 

langsung. 

Bentuk atap yang lengkung menghindari arah sinar matahari yang 

tegak lurus 

d) Solar collector roof 

Atap stadion yang dimanfaatkan sebagai penempatan 

Photovoltaic yang dimanfaatkan sebagai sumber energi alami 

yaitu sinar matahari 

 
F. ANALISA SISTEM STRUKTUR 

1. Dasar Pertimbangan 

a. Beban yang harus didukung 

b. Kondisi tanah 

c. Bentuk dan dimensi vertikal bangunan 

d. Karakter bangunan dan pengaruh terhadap lingkungan sekitar 

 

2. Analisa  

a. Struktur pondasi 

- Foot plat 

Mendukung untuk bangunan berlantai banyak, cocok untuk jenis 

tanah yang kerasnya tidak terlalu dalam, tidak perlu menggali tanah 

terlalu dalam. 

- Sumuran 

Mendukung bangunan berlantai banyak, dapat digunakan pada 

berbagai jenis tanah, dimensi yang besar dan banyak membuang 

tanah galian. 

- Tiang Pancang 

Mendukung bangunan berlantai banyak, cocok untuk tanah yang 

kerasnya cukup dalam, penggalian tanah untuk pondasi cukup 

dalam. 

b. Struktur badan 

- Struktur rangka 
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Struktur cukup ringan, fleksibel dalam pembagian ruang dan 

pembuatan bukaan, mampu menahan gempa dan getaran, 

bentangan cukup luas. 

- Struktur bidang 

Struktur kaku, kurang fleksibel dalam pembagian ruang dan 

pembuatan bukaan, bentangan terbatas. 

c. Struktur Atap 

- Struktur rangka baja 

Bentangan relatif besar, kemungkinan variasi bentuk atap lebih luas. 

- Struktur kabel 

Dapat menahan atap dengan bentangan besar. 

- Struktur beton bertulang 

Bentangan besar dan kemungkinan variasi bentuk atap cukup luas 

- Struktur rangka kayu 

Bentangan relatif kecil dan variasi bentuk terbatas 

 

3. Hasil Analisa 

a. Struktur pondasi 

Menggunakan struktur pondasi Foot plat 

b. Struktur badan 

Menggunakan Struktur rangka 

c. Struktur Atap 

Menggunakan kombinasi struktur rangka baja, struktur kabel dan 

struktur beton bertulang 

 

Modul Struktur  

Desain Kompleks Stadion Bekasi tetap mempertahankan bentuk elips yang 

mengelilingi lapangan sepak bola. Oleh karena itu, dimensi elips mengikuti 

dimensi lapangan. Apabila jarak pandang nyaman penonton terdekat adalah 

antara 10-25 m. dengan demikian diperoleh dimensi elips bagian dalam 

adalah antara 100-115 m. 

Bangunan berbentuk elips maka modul struktur terbagi menjadi dua yaitu 

modul untuk bentuk persegi dan modul struktur untuk bentuk lengkung, untuk 

bentuk persegi direncanakan berdimensi 30x80 m, maka penggunaan grid 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



KOMPLEKS STADION BEKASI 

dengan Pendekatan Bioclimatic Architecture 

  

I - 117 

yang menyesuaikan dengan dimensi adalah 7,5x8,0 m, sedangkan pada 

bentuk bangunan lengkung (setengah lingkaran) akan memiliki jari-jari 

sebesar 50-90 m, dengan mempertimbangkan kemudahan pembagian dan 

pengukuran derajat grid radial, maka digunakan derajat grid yang merupakan 

kelipatan dari sudut-sudut istimewa yaitu 0,5x15o yaitu 7,5o, dan tercipta grid 

radial dengan jarak terpendek 7,5 m serta grid terjauh 10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur rangka baja dengan bentuk melengkung mengikuti 
bentuk tribun dapat mencapai bentangan yang lebar 
sehingga tidak memerlukan kolom-kolom penopang pada 
area tribun yang mengganggu pandangan penonton saat 
menyaksikan pertandingan 

Struktur space frame yang 
menopang atap stadion 

Struktur tiang pancang 
dengan pertimbangan 
ketinggian stadion 
yang cukup tinggi dan 
menahan beban hidup 
yang besar pula 

Struktur kolom dan balok yang 
menopang tribun penonton 
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G. ANALISA SISTEM UTILITAS 

1. Sanitasi dan Pengelolaan Sampah 

a. Dasar Pertimbangan 

Sistem sanitasi dan pembuangan sampah yang tidak merusak 

lingkungan pada saat pengoperasian maupun pembuangan.  

b. Analisa 

1) Air bersih  

a) Potable water (dapat diminum), menggunakan air bersih yang 

berasal dari air sumur yang ditampung pada bak penampungan 

dan didistribusikan melalui pipa-pipa saluran. Menggunakan 

sistem down feed distribution, air dari sumur disalurkan menuju 

tangki yang berada di atas (roof tank) melewati water treatment 

dengan menggunakan pompa, kemudian disalurkan menuju 

ruang-ruang yang memerlukan dengan memanfaatkan gaya 

gravitasi Bumi. Penyalaan pompa air menggunakan saklar 

otomatis yang menyala apabila air pada roof tank mencapai 

batas minimal dan mati apabila air mencapai batas maksimal.  

b) Non potable water, air yang diperoleh dari pengolahan air kotor 

yang berasal dari kamar mandi dan cafeteria/pantry. Digunakan 

untuk kebutuhan jaringan pengaman kebakaran (sprinkler dan 

hydrant) dan penyiraman lapangan rumput.  

2) Air kotor 

Air kotor merupakan air yang berasal dari area servis cafeteria / 

pantry & dan toilet. Air kotor dari WC langsung dialirkan ke sumur 

Space frame 

Ditopang oleh kolom 
baja 

Gambar 6.26. Analisa Sistem Struktur Kompleks Stadion 
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peresapan sedangkan air kotor dari cafeteria/pantry diolah 

kembali menjadi non-potable water untuk digunakan pada 

pemadam kebakaran. 

3) Air hujan 

Pembuangan air hujan melalui saluran-saluran terbuka maupun 

tertutup yang kemudian dialirkan ke unit pengolah non-potable 

water. Dilakukan dengan pengolahan kemiringan tanah dan 

daerah yang terkena jatuhan air hujan. Untuk membantu 

penyerapan ke dalam tanah selain menggunakan lapangan 

rumput di sekitar bangunan, jalan-jalan yang ada dibuat dengan 

menggunakan bahan grass block. 

 

Perhitungan kebutuhan air 

- Pada waktu ada pertandingan 

Jumlah pengunjung dan pengelola dalam jam-jam puncak 

kesibukan adalah 65000  

Yang membutuhkan air adalah 7,5% dari seluruh pengguna. 

(www.buildingneeds.co.ik/water.html) 

Kebutuhan air tiap orang adalah 7 liter 

Maka air yang dibutuhkan stadion pada jam-jam puncak kesibukan 

adalah 7,5 % x 65000 x 7 = 34125 ≈ 34200 liter. 

- Pemakaian air harian 

Jumlah pengunjung harian rata-rata: 950 orang, jumlah pengelola 

harian rata-rata: 120 orang, total pengunjung dan pengelola harian 

rata-rata: 1070 orang (berdasar pada data studi banding di Stadion 

Manahan). Maka air yang dibutuhkan stadion tiap hari adalah  

7,5 % x 1070 x 7 = 561,75 ≈ 570 liter  

 
Skema jaringan air vertikal 

 

 

 

 

 

Pompa 

Penyirama
n lapangan 

rumput 

Jaringan pengaman 
kebakaran 

Potable 
roof 

Non 
Potable 

roof 

Distribusi : 
KM/WC 

Air bekas 
diolah 
kembali 
untuk 
keperluan 
non 
potable 
water 

Air 

Ground tank 
Pompa 

Water 
fountain 
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Perhitungan penampung air 

- Pada waktu ada pertandingan jumlah air di penampungan air 

(ground tank) harus dalam kondisi maksimal, yaitu 30 % dari total 

kebutuhan air: 40 % x 34200 = 4104 liter. 

Jika digunakan water tank dengan kapasitas 500 liter maka 

dibutuhkan: 

4104 : 500 = 8.208 ≈ 9 water tank 

-  Pada waktu ada pertandingan jumlah air di penampungan air (roof 

tank) adalah 1/5 dari ground tank yaitu: 1/5 x 13680 = 2736 liter dan 

harus selalu dalam kondisi maksimal/auto switch. 

Jika digunakan water tank dengan kapasitas 500 liter maka 

dibutuhkan: 

2736 : 500 = 5,472 ≈ 6 water tank 

 

 

Perhitungan kebutuhan pompa 

Digunakan pompa air dengan debit air 750 liter/jam, out put 4 H 

(daya hisap 25 meter dan daya dorong maksimal 70 meter) dengan 

waktu pengisian 2 jam maka dibutuhkan: 

Dalam 2 jam air yang berhasil dialirkan adalah 2 x 750 = 1500 liter, 

untuk memperoleh air di dalam roof tank dengan kondisi maksimal 

maka dibutuhkan 2736 : 1500 = 1,824 ≈ 2 pompa air 

Untuk mengisi air ground tank dibutuhkan 1 pompa air untuk 

menarik air dari sumur dan sebagai cadangan air bersih juga 

digunakan air bersih dari PDAM. 
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2.  Mekanikal Elektrikal 

a. Dasar Pertimbangan 

Sistem mekanikal & elektrikal bangunan dengan penggunaan sumber 

daya alam yang dapat diperbaharui.  

b. Analisa  

- Jaringan Listrik 

Jaringan listrik yang digunakan adalah dari PV (photo voltaic) sistem 

yang disambungkan dengan generator cadangan dalam keadaan 

darurat. Dalam pengoperasiannya digunakan automatic switch yang 

berfungsi secara otomatis mengalirkan arus yang tersimpan pada 

baterai pada saat listrik yang berasal dari panel PV berkurang akibat 

cuaca yang memburuk dengan delay sekitar 10 detik. PV panel 

digunakan sebagai upaya penghematan energi (mengurangi 

penggunaan energi yang bersumber dari penggunaan minyak bumi) 

dan perlindungan ekosistem (mengurangi pemanasan global yang 

ditimbulkan oleh pembakaran dan pembangkit tenaga listrik). 

 

-  Jaringan Telekomunikasi 

1. Intern 

Menggunakan telepon PABX (Private Automatic Branch 

Exchange), melayani komunikasi eksternal dan menghubungkan 

komunikasi dengan internet melalui operator. 

2. Ekstern 

Komunikasi pegawai di dalam bangunan dengan pihak luar, 

menggunakan telepon dan fax. 

 

Skema Jaringan Komunikasi 

 

 

 

 

� Informasi pertandingan maupun berita panggilan melalui 

operator menggunakan paging sound 

� Intercom di zone pengolah antar ruang-ruang tertentu 

TELKOM Terminal dan 
Panel Kontrol 

Operator Telepon, 
Faksimili dan 
Internet 
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� Telepon umum koin, kartu dan wartel bagi pengunjung 

-  Jaringan Pengaman Kebakaran 

Sistem pengaman bahaya kebakaran yang dipakai adalah  

a. Fire Alarm 

Berfungsi untuk memperingatkan bahaya kebakaran pada tahap 

awal. Digunakan secara otomatis maupun manual untuk 

mengaktifkan sprinkler 

b. Hydrant Box 

Menggunakan jaringan pipa bertekanan tinggi yang 

disambungkan dengan selang. 

Dihubungkan PDAM dan non potable water tank untuk 

mendapatkan kapasitas sumber air serta tekanan air yang 

memadai. Luasan yang membutuhkan adalah 33.036,362 m2, 

jika masing-masing Hydrant mampu menjangkau 10.000 m2 

maka dibutuhkan 3,4 ≈ 3 buah Hydrant Box. 

c.    Sprinkler Gas 

Digunakan untuk menanggulangi kebakaran pada ruang-ruang 

yang memakai peralatan elektronik dan buku-buku 

perpustakaan. 

Perhitungan 

Luasan daerah sprinkler air adalah 2971 m2, volume ruang 

adalah 2971 x 3 = 8913 m3. Volume karbondioksida yang 

dibutuhkan adalah 40% dari volume ruang. Maka volume 

karbondioksida yang dibutuhkan = 3565,2 m3  

yaitu dengan berat 3565,2  x 0,8 = 2852,16 KG 

d. Sprinkler Air 

Digunakan pada resiko kebakaran kecil untuk ruangan yang 

tidak menggunakan peralatan elektronik. 

Perhitungan 

Luasan daerah sprinkler air adalah 3136,362 m2, sedangkan tiap 

sprinkler dapat mengatasi api seluas 4 m2 maka dibutuhkan 

784,1 ≈ 785 buah sprinkler. 

Tiap sprinkler mengeluarkan air 1 liter/menit dan aktif selama 30 

menit, maka kebutuhan air adalah 785 x 1 x 30 = 23550 liter. 
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e. Fire Extinguisher 

Merupakan tabung karbondioksida portable untuk memadamkan 

api secara manual oleh manusia. Ditempatkan pada daerah-

daerah strategis agar mudah dijangkau dan dikenali serta 

ruangan-ruangan yang memiliki resiko kebakaran tinggi. 

 

- Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan pada bangunan adalah 

sistem Faraday, dengan prinsip kerja tiang yang dipasang pada 

puncak atap dan dihubungkan dengan kawat menuju ground. Hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam penangkal petir adalah: 

a. Tiang penangkal diletakan di bagian-bagian tertinggi bangunan  

b. Seluruh bidang atas bangunan arus dapat terlindungi  

c.    Penangkal petir menggunakan bahan yang dapat 

menghantarkan muatan listrik ke dalam ground 

Pemasangan tiang penangkal petir adalah setiap 3 meter di 

sekeliling bagian atap atau bagian bangunan yang tertinggi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.27. Analisa Sistem Penangkal 
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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 

 

A. Konsep Program Kegiatan 

1. Bentuk dan Kelompok Kegiatan 

Bentuk kegiatan pada Kompleks Stadion Bekasi dikelompokan sebagai 

berikut: 

2. Kelompok kegiatan pelayanan 

3. Kelompok kegiatan pengelolaan 

4. Kelompok kegiatan servis 

 

2. Kebutuhan Ruang 

a. Kelompok Kegiatan Pelayanan 

 Tabel 7.1.  Kelompok Kegiatan Pelayanan 

PELAKU MACAM KEBUTUHAN 
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RUANG 
Masuk/Keluar Hall Penerima 

Membeli Karcis R. Loket 
Pembelian 

Memeriksa Karcis R. Cek Karcis 

Menonton Tribun 

PENONTON 

Menunggu R. Tunggu 

Masuk/Keluar Hall Penerima 

Istirahat sblm Bertanding R. Transit 

Ganti Kostum R. Ganti 

Menyimpan Barang R. Loker 

Briefing R. Briefing 

PEMAIN 

Berlatih/Bertanding Lapangan 

Masuk/Keluar Hall Penerima 

Ganti Kostum R. Ganti 

Menyimpan Barang R. Loker 

PELATIH 

Melatih Lapangan 

Masuk/Keluar Hall Penerima 

Ganti Kostum R. Ganti 

Menyimpan Barang R. Loker 

OFFICIAL 

Briefing R. Briefing 

Masuk/Keluar Hall Penerima 

Ganti Kostum R. Ganti 

Menyimpan Barang R. Loker 

PANITIA 
PERTANDIN
GAN 

Briefing R. Briefing 

Masuk/Keluar Hall Penerima 

Wawancara R. Wawancara 

PERS 

Meliput Acara R. Pers 
R.Liput 

 

b. Kelompok Kegiatan Pengelolaan 

 Tabel 7.2. Kelompok Kegiatan Pengelolaan 

PELAKU MACAM KELOMPOK 
RUANG 

Memimpin Stadion R. Ketua  

Membantu Memimpin R. Wakil Ka.  

Memimpin Rapat R. Rapat 

Ketua 
Wakil Ketua 

Menerima Tamu R. Tamu 

Sekretaris Administrasi R. Sekretaris 

PENGELOLA  
 

Bendahara Mengatur Keuangan R. Bendahara 

Memimpin Harian R. Direktur 

Membantu Direktur R. Wakil Dir. 

Memimpin Rapat R. Rapat 

PENGURUS 
HARIAN 

Direktur 
Wakil 
Direktur 

Menerima Tamu R. Tamu 
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Sekretaris Administrasi R. Sekretaris 

Bendahara Mengatur Keuangan R. Bendahara 

Arsip Pengarsipan R. Arsip 

Personalia Personalia R. Personalia 

Konsumsi Menyediakan Konsumsi Dapur 

Manajemen Gudang R. Bag Gudang Bag. 
Gudang Mengawasi Gudang Gudang 

Loket Penjualan Karcis R. Loket 

Keamanan Mengamankan R. Keamanan 

  

c. Kelompok Kegiatan Servis 

 Tabel 7.3. Kelompok Kegiatan Servis 

MACAM KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 
Menjalankan 
Ibadah/Sholat 

Mushola 

Mencari Informasi R. Informasi 

Lavatory Lavatory 

Komunikasi Wartel 

Menyimpan Barang Loker 

Istirahat R. Istirahat 

Makan dan Minum Kantin 

P Kend Penonton 

P Kend Pengelola 

P Kend Pemain, Pelatih & 
Official 

PELAYANAN 

Memarkir Kendaraan 

P Kend Panitia Pertandingan 

 

d.  Besaran Ruang 

1. Kelompok Ruang Pelayanan 

Tabel 7.4. Kelompok Ruang Pelayanan 

RUANG Luas Ideal 
(M2) 

Hall Penerima 2047,5 

R. Loket Karcis 60,74 

R. Cek Karcis 33,12 

Tribun 29.900 

R. Tunggu 65 

R. Transit 36,8 

R. Ganti 32 

R. Loker Pemain 17,2 

R. Loker Official 4 

R. Briefing Pemain 4,6 
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R. Briefing Official 27,6 

Lapangan 15104 

R. Pertemuan 250 

R. Liput 92 

R. Pers 9,2 

JUMLAH 
47.683,76 

 

2. Kelompok Ruang Pengelola 

Tabel 7.5. Kelompok Ruang Pengelolaan 

RUANG 
Luas Ideal 

(M2) 

R. Kepala Stadion 25 

R. Wa. Ka. Stadion 9 

R. Rapat 27,5 

R. Tamu 13,8 

R. Sekretaris 7,56 

R. Bendahara 7,56 

R. Direktur 32 

R. Wa. Direktur 16 

R. Sekretaris 15,12 

R. Bendahara 15,12 

R. Pengarsipan 8,8 

R. Personalia 16 

Dapur 12 

R. Ketua Gudang 9 

R. Keamanan 13,8 

 

3. Kelompok Ruang Servis 

 Tabel 7.6. Kelompok Ruang Servis 

RUANG Luas Ideal 
(M2) 

Mushola 23,5 

R. Informasi 8,504 

Toilet 4,6 

Urinoir 5,74 

Pria 

Wastafel 4,5 

Toilet 4,6 

Penonton 

Wanita 

Wastafel 4,5 

Toilet 1,84 

Urinoir 2,46 

Lavatory Pengelola Pria 

Wastafel 1,8 
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Toilet 1,84 Wanita 

Wastafel 1,8 

Toilet 1,84 

Urinoir 2,46 

Pria 

Wastafel 1,8 

Toilet 1,84 

Panitia 
Pertandingan 

Wanita 

Wastafel 1,8 

Toilet 1,84 

Urinoir 2,46 

Pria 

Wastafel 1,8 

Toilet 1,84 

Official 

Wanita 

Wastafel 1,8 
Toilet 3,68 

Urinoir 4,92 

Pria 

Wastafel 3,6 

Toilet 3,68 

Pemain 

Wanita 

Wastafel 3,6 

6 Wartel 

4,8 

R. Istirahat 15 

Kantin 35 

Mobil 37375 Parkir Penonton 

Motor 31545 

Mobil 230 Parkir Pengelola 

Motor 60 

Mobil 115 Parkir Official 

Motor 30 

Mobil 460 Parkir Pemain 

Motor 60 

 

Sumber: Data Arsitek,  Joseph De Chiara And John Ca lender (Time Saver 

Standard For   Building Type) dan Asumsi 

 

Dari perhitungan besaran ruang di atas maka luasan ruang stadion adalah : 

Tabel 7.7. Luasan Ruang Stadion 

Fasilitas Luas 

Fasilitas Pelayanan 47.683,76 

Fasilitas Pengelola 228,26 

Fasilitas Servis (tanpa ruang parkir) 165,44 

Fasilitas Parkir 45.446 

Total Luasan Ruang 93.523,46 
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e.   Organisasi dan Hubungan Ruang 

Organisasi ruang dan hubungan ruang di Kompleks Stadion Bekasi 

adalah sebagai berikut : 

1) Organisasi dan Hubungan Ruang Mikro 

4) Fasilitas Pelayanan 

 Tabel 7.8. Organisasi Ruang Fasilitas Pelayanan 

No Ruang 

1 Hall Penerima 

2 R. Loket Karcis 

3 R. Cek Karcis 

4 Tribun 

5 R. Tunggu 

6 R. Transit 

7 R. Briefing 

8 Lapangan 

9 R. Liput 

10 R. Pers 

 

 

5) Fasilitas Pengelolaan 

 Tabel 7.9. Organisasi Ruang Fasilitas Pengelolaan 
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6) Fasilitas Servis 

 Tabel 7.10. Organisasi Ruang Fasilitas Servis 

No Ruang 

1 Mushola 

2 R. Informasi 

3 Lavatory 

4 Wartel 

5 R. Istirahat 

6 Kantin 

7 Parkir 
Penonton 

8 Parkir 
Pengelola 

9 Parkir Pemain 
& Official 

10 Parkir Pelatih 

11 R. Ganti 

12 Loker 

 

2) Organisasi dan Hubungan Ruang Makro 

 Tabel 7.11. Organisasi Ruang Makro 

No Fasilitas 

No  Ruang 

R. Ka. Stadion 

R. Wa.Ka. 
Stadion 

R. Rapat 

1 Ketua 
Stadion 

R. Tamu 

2  R. Sekretaris 

3 

P
engelola 

 R.Bendahara 

R. Dir. Stadion 

R. Wa.Dir. 
Stadion 
R. Rapat 

4 Direktur 
Stadion 

R. Tamu 

5  R. Sekretaris 

6  R.Bendahara 

7  R. Ka Gudang 
& Gudang 

8  Dapur 

9  Loket Karcis 

10 

P
engurus H

arian 

 R. Keamanan 
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1 Fasilitas 
Pelayanan 

2 Fasilitas 
Pengelola 

3 Fasilitas Servis 

 

B. Konsep Lokasi Site 

Site terpilih untuk kompleks Stadion Bekasi adalah tanah kosong di Jl. Cut 

Mutia dengan luas tanah mencapai 171.500 m² dengan pertimbangan luasan 

site memadai, aksesibilitas tinggi, kesesuaian tata guna lahan sebagai zone 

yang membutuhkan pelayanan fasilitas olah raga dan ruang terbuka hijau 

dan adanya jaringan kota yang memadai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.1. 
Kawasan Alternative Site dan Site Terpilih 

 

C. Konsep Pengolahan Tapak 

1. Konsep Penentuan ME dan SE 

Pencapaian yang digunakan pada Kompleks Stadion Bekasi adalah 

memutar dan langsung. ME dipergunakan sebagai jalan masuk bagi 

pengunjung, sedangkan SE mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai jalan 

keluar bagi pengunjung dan sebagai jalan keluar masuk bagi pengelola 

atau kegiatan servis. 
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Gambar 7.2. 
Penentuan ME dan SE 

 
2. Konsep Pola Sirkulasi 

a. Sirkulasi Kendaraan 

Dibedakannya pintu masuk bagi masing-masing pelaku kegiatan, 

pemain, ofisial, panitia pertandingan dan pengelola mempunyai pintu 

masuk ke kawasan stadion yang berbeda dengan pintu masuk 

penonton dan pers. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya 

persilangan (crossing) antar pergerakan masing-masing pelaku 

kegiatan. Masing-masing pelaku kegiatan ini memiliki area parkir yang 

berbeda. 

Pola sirkulasi luar dibantu dengan membuat pola parkir dengan 

membuat kantung parkir dengan perhitungan kelancaran sirkulasi dan 

keamanan parkir. 

 

 

 

 

 

Gambar 7.3. 
Sistem Parkir menyudut 

 

Sistem parkir yang digunakan pada bangunan yang direncanakan 

dipilih menyudut 45º sebagai sistem parkir untuk para pengunjung  

dan pengelola, dan pemakaian sistem parkir 90º dipilih juga untuk 

sebagai tempat parkir yang aksesibel bagi para difabel dan 

kendaraan-kendaraan khusus seperti bis untuk atlet, ambulance, 

kendaraan bongkar muat seperti truck dan lain-lain. Khusus 

penempatan parkir 90º untuk difabel yang dipakai tidak dipisahkan 
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dengan parkir biasa tetapi cukup dengan memberikan rambu atau 

tanda khusus agar tidak terjadi salah tempat parkir. 

b. Sirkulasi Pejalan Kaki 

Digunakan sistem sirkulasi melingkar mengeliling dengan mengikuti 

bentuk bangunan yang terdapat di Kompleks Stadion Bekasi. 

c. Sirkulasi Vertikal 

1) Tangga, memiliki lebar tidak kurang dari 1,875 m untuk dilalui 3 

orang atau lebih. 

2) Ramp, menggunakan kemiringan 7° dengan lebar 150 cm. 

 

D. Konsep Massa Bangunan   

1. Sistem Massa 

Sistem massa terpilih pada Kompleks Stadion Bekasi adalah massa 

majemuk. Hal ini didasarkan pada pertimbangan aspek yang berpengaruh 

dalam rancangan secara umum (kelancaran sirkulasi, pembedaan wadah 

tiap kelompok kegiatan, tuntutan kegiatan) dan aspek iklim (sinar 

matahari dan penghawaan). 

 

 

2. Bentuk Dasar Massa 

Bentuk dasar massa yang terpilih adalah bentuk lingkaran dan persegi 

panjang yang dianggap paling ideal untuk bangunan yang direncanakan, 

karena dapat mengatasi kedalaman dan kekakuan ruang yang 

menghambat efektifitas pencahayaan dan penghawaan alami 

 

E. Konsep Penentuan Penzoningan 

Penzoningan pada Kompleks Stadion Bekasi didasarkan pada pertimbangan 

sifat kegiatan, noise dan kondisi iklim. 

 

 

 

 

1. Penzoningan Berdasarkan Noise 
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Gambar 7.4. Zonifikasi Berdasarkan Noise 

 

2. Penzoningan Berdasarkan Iklim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.5. Zonifikasi Berdasarkan Iklim 

 

 

F. Konsep Bioclimatic Architecture dalam Desain Kom pleks Stadion 

Bekasi 

1. Konsep Pencahayaan 

Sistem pencahayaan yang digunakan adalah : 

a. Pencahayaan Alami 

Sistem pencahayaan yang sesuai dengan Bioclimatic Architecture 

adalah memanfaatkan secara optimal pencahayaan alami yaitu 

pencahayaan dengan sumber matahari. Pada daerah tropis, matahari 
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berada di belahan utara dan selatan dalam waktu yang hampir sama. 

Dengan demikian maka lintasan matahari sepanjang hari tidak 

beranjak jauh dari titik timur-barat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akibat dari banyaknya sinar matahari yang diterima oleh Kompleks 

Stadion Bekasi maka terjadi pemanasan di dalam bangunan, untuk 

menguranginya maka sekeliling tribun bagian dalam dibuat penadah 

(cantilever louvers), memantulkan sinar matahari ke luar. Tribun 

bagian barat ditinggikan sehingga terjadi pembayangan pada 

lapangan sepak bola. 

Untuk mengurangi masuknya panas matahari ke dalam ruang-ruang 

yang berada di bawah tribun akibat dari pantulan sinar matahari oleh 

permukaan perkerasan tanah sekitar Stadion dibuat permukaan 

rumput yang memanfaatkan tanah kosong dan sekat-sekat di area 

parkir stadion. 

contoh penggunaan sistem ini adalah : 

- Memasukan cahaya matahari sebanyak mungkin dan mencegah 

penyinaran matahari secara langsung, yaitu dengan penggunaan 

sun screen. 

- Penggunaan sky light pada ruang-ruang yang tidak memungkinkan 

untuk memberi bukaan pada tembok. 

Luas bukaan untuk pencahayaan alami (Lippsmeier, 1994) adalah 

sebagai berikut : 

- Ruang : 1/10 luas lantai 

- Lorong : 0,3 m2/5 m panjang lorong 

Gambar 7.6.  
Arah pergerakan 
Matahari Terhadap 
Site  
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- Tangga  : 1,75 m2/5 m tinggi lantai tingkat 

- Jarak efektif cahaya pendar dari luar ke dalam ruangan adalah 7-9m 

Tabel 7.12. Bukaan Alami Menurut Luas Lantai 

Luas Lantai (m2) Luas Bukaan 
0 - 25 1/6 x luas lantai 
26 –50 1/6-1/8 x luas lantai 
> 50 1/9 x luas lantai 

 
Contoh perhitungan : 

Ruang Transit dengan luas 36,8 m2 

Maka luas bukaan alami yang dibutuhkan adalah 1/7 x 36,8 = 5,26 m2 

Kendala dari sistem pencahayaan alami adalah: 

- Kondisi cuaca yang buruk. 

- Pada malam hari tidak dimungkinkan mendapat sinar matahari. 

b. Pencahayaan Buatan 

Sistem pencahayaan buatan adalah menggunakan lampu-lampu 

sebagai pengganti cahaya matahari, contoh jenis dari lampu 

berdasarkan fungsi kegiatan atau ruang adalah sebagai berikut: 

- Lampu spot (merkuri) 

Digunakan pada lapangan sepak bola dan arena atletik yang 

membutuhkan penerangan extra kuat terutama pada malam hari. 

- Fluorisensi 

Digunakan untuk ruang-ruang yang membutuhkan kuat penerangan 

tinggi, yaitu dengan penggunaan fluorisensi jenis daylight dengan 

berbagai kuat penerangan sesuai dengan kebutuhan. 

- Lampu TL dan lampu pijar 

Digunakan untuk ruang-ruang yang membutuhkan penerangan 

sedang/kecil, misalnya ruang pengelola, pelatihan, lavatory. 

- Special lighting 

Untuk ruang-ruang yang membutuhkan kuat penerangan khusus 

serta menciptakan suasana ruang yang berbeda, misalnya ruang 

konferensi/ruang pertemuan pers. 

  

2. Konsep Penghawaan 

Sistem penghawaan yang digunakan adalah : 

c. Penghawaan Alami 
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Sumber dari penghawaan alami adalah angin, berikut ini adalah angin 

yang bertiup di Kota Surakarta  

- Angin muson Barat Laut yang sejuk dan tidak kering 

- Angin muson Tenggara yang kering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.7. 
Pergerakan Angin 

 

Untuk dapat memperoleh angin sebagai sumber penghawaan alami 

yang cukup dan tidak berlebihan diperlukan beberapa cara agar 

bangunan memperoleh arah dan jumlah angin yang optimal, caranya 

antara lain: 

- Pengarah angin 

Untuk mendapatkan angin muson barat daya diperlukan pengarah 

angin agar masuk dalam bangunan yang dapat berupa penataan 

pohon dan vegetasi. Penataan massa pada kompleks juga tidak 

saling menghalangi arah datangnya angin, sehingga penghawaan 

dan penangkapan angin dapat maksimal. 

Untuk angin Tenggara yang kurang menguntungkan, dibelokan ke 

luar bangunan. Pemberian vegetasi untuk membelokan angin dan 

memanfaatkan kolam sebagai penyejuk angin tenggara yang 

bersifat panas dan kering. 

Pada bangunan yang ada di Kompleks Stadion Bekasi juga 

ditambah sirip-sirip pembelok arah angin yang berfungsi untuk 

mengarahkan angin. 
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Gambar 7.8. 
Penangkap Angin pada Bangunan 

 

- Bukaan pada bangunan 

Dengan menggunakan bukaan-bukaan bangunan yang luas 

sebagai pengganti penghawaan buatan. Namun bukaan-bukaan ini 

juga mempertimbangkan kemungkinan perolehan panas yang 

berlebihan ke dalam bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.9. 
Bukaan pada Bangunan 

 

Bukaan ini menggunakan jendela geser horizontal untuk 

mendapatkan area bukaan yang lebih luas dan kemudahan untuk 

menutup / membuka jendela. Tinggi jendela lebih besar dari 

lebarnya untuk memasukan cahaya jauh ke dalam ruang dan besar 

jendela di sisi selatan lebih kecil dari sisi utara untuk menghasilkan 

fungsi inlet dan outlet (pengaliran udara). Luasan bukaan 10-20 % 

luasan dinding (batas maksimal untuk menahan radiasi panas yang 

masuk ke dalam bangunan) Untuk mendapatkan aliran udara yang 

baik dengan memanfaatkan fungsi inlet maupun outlet maka luas 

bukaan pada bagian inlet ditentukan sebesar 15 % sementara pada 

bagian outlet sebesar 20 % dari luas dindingnya. 
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Tabel 7.13. Ventilasi Menurut Luas Lantai 

 
 

 

 

 

 

 

Contoh perhitungan : 

Ruang transit dengan luas 36,8 m2 

Maka luas ventilasi yang dibutuhkan adalah 0,4% x 36,8 = 0,1472m2 

 

Untuk lebih membantu penghawaan di dalam ruangan pada 

ruangan-ruangan yang berukuran besar dibantu dengan 

menggunakan alat ceiling fans yang ditempatkan di langit-langit / 

plafond.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.10. Ceiling Fans 
 

d. Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan hanya digunakan untuk membantu sistem 

penghawaan alami, hal ini untuk mengurangi konsumsi energi yang 

dibutuhkan untuk pengoperasian alat pendingin dan perlindungan 

ekosistem. 

Penggunaan penghawaan buatan ini meliputi ruang-ruang fasilitas 

pelayanan tanpa tribun dan lapangan serta ruang-ruang fasilitas 

pengelola. 

c. Konsep Tata Vegetasi 

Penataan vegetasi pada tapak dilakukan agar dapat mendukung 

kinerja bangunan, didasarkan pada pertimbangan: pengaruh vegetasi 

Luas Lantai (m2) Luas Bukaan 
0 - 50 0,4 % x luas lantai 

51 - 100 0,5 % x luas lantai 
101 - 200 0,6 % x luas lantai 
210 - 300 0,7 % x luas lantai 
301 - 500 0,8 % x luas lantai 
501 - 750 0,9 % x luas lantai 

> 750 1,0 % x luas lantai 

Kisi-kisi 

Udara 
masuk ke 
ruangan Udara dari 

luar masuk 

Ceiling fans 
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terhadap iklim mikro, pertimbangan estetika dan kenyamanan, adanya 

jalan umum sebagai sumber polusi udara.  

Penataan vegetasi yang digunakan pada Kompleks Stadion Bekasi 

adalah : 

- Sebagai pembatas ruang pandang. 

- Sebagai pembatas dan pengarah sirkulasi. 

- Sebagai pelindung, buffer terhadap polusi udara dan kebisingan 

suara dari arah jalan. 

- Memberikan pembayangan pada area sekitar vegetasi untuk 

menjaga temperatur udara dalam kondisi nyaman. 

- Sebagai pemecah angin sekaligus menyaring angin sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk cross ventilation bangunan. 

- Sebagai pembayangan sebatas area parkir dengan kerapatan 

tertentu juga untuk menghindari penghambatan terhadap gerakan 

udara menuju bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.11. Penataan Vegetasi pada Site 

 

d. Konsep Sumber dan Kebutuhan Energi 

Bioclimatic Architecture adalah Arsitektur yang memaksimalkan 

pemanfaatan iklim setempat untuk mengurangi biaya penggunaan 

energi dalam operasional bangunan dan menciptakan kenyamanan 

serta kesehatan lingkungan. Sesuai dengan pengertian di atas maka 

penghematan energi yang merupakan salah satu prinsip dari 
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Bioclimatic Architecture adalah unsur yang penting dalam 

menciptakan bangunan dengan Bioclimatic Architecture. 

Sumber energi yang sesuai dengan Bioclimatic Architecture adalah 

Menggunakan energi yang dapat diperbaharui (konservasi energi) 

yaitu memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi utama 

pengganti energi listrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana Kebutuhan Energi Kompleks Stadion Bekasi 

- Pencahayaan dan peralatan 

Tabel 7.14. Kebutuhan Energi Kompleks Stadion Bekas i 

Fasilitas Luas (m2) Standar (W / m2) Kebutuhan Energi 
Fasilitas Pelayanan 
(tanpa tribun & 
lapangan) 

2.679,76 Lighting : 21,5 
Equipment : 5,3  

57.614,84 W 
14.202,73 W 

Fasilitas Pengelola 228,26 Lighting : 21,5  
Equipment : 5,3  

4.907,59 W 
1.209,78 W 

Fasilitas Servis (tanpa 
ruang parkir) 

165,44 Lighting : 8,7  
Equipment : 3,2  

1.439,33 w 
529,41 w 

Fasilitas Parkir 45.446 Lighting : 1.8 81.802,8 w 
Lapangan sepak bola & 
atletik 

15104 Lighting : 32 483.328 w + 
193.331,2 w 
= 676659,2 w 

Tribun 29.900 Lighting : 18.7 559.130 w 
Total   838.892,81 w 

 

 

Tabel 7.15. Kebutuhan Energi Gelora Bekasi 

Fasilitas Luas (m2) Standar (W / m2) Kebutuhan Energi 
Fasilitas Pelayanan 1737,44 Lighting : 21,5 37.354,96 W 

Photovoltaic (PV) modul terintegrasi 
dengan atap untuk menangkap sinar 
matahari yang kemudian disalurkan ke 
konverter 

Konverter 
mengubah arus dc 
menjadi arus ac 

Titik-titik penggunaan listrik di stadion 

Disimpan ke baterai untuk digunakan  
Pada saat cuaca dalam kondisi buruk 

photovoltaic 
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(tanpa tribun & 
lapangan) 

Equipment : 5,3  9.208,43 W 

Fasilitas Pengelola 611 Lighting : 21,5  
Equipment : 5,3  

13.136,5 W 
3.238,3 W 

Fasilitas Servis (tanpa 
ruang parkir) 

153,52 Lighting : 8,7  
Equipment : 3,2  

1.335,62 w 
491,26 w 

Fasilitas Parkir 6105,5 Lighting : 1.8 10.989,9 w 
Arena 1500 Lighting : 32 48.000 w  
Tribun 2250 Lighting : 18.7 42.075 w 

Total   165.829,97 w 
 

Tabel 7.16. Kebutuhan Energi Lapangan Terbuka 

Fasilitas Luas (m2) Standar (W / m2) Kebutuhan Energi 
Lapangan Sepak bola 
& Atletik 

15104 Lighting : 32 483.328 w 

Lapangan Bola Basket 728 Lighting : 32 23.296 w 
Lapangan Bola Voli 324 Lighting : 32 10.368 w 
Lapangan Tenis 522 Lighting : 32 16.704 w 
Servis 67,79 Lighting : 1,8 122,02 w 

Total   533.818,02 
 

- AC 

Tiap 1 m2 luasan ruang membutuhkan 0,056 ton refrigeration (TR) 

1 TR membutuhkan daya 0,7 KW 

Luas ruangan yang direncanakan memiliki fasilitas AC adalah 

5.256,46 m2 

Jadi membutuhkan 5.256,46 x 0,056 = 294,36 TR 

Membutuhkan daya 294,36 x 1,3 = 382,67 ≈ 383 kW =383.000 W  

- Pompa 

Sebuah pompa membutuhkan 500 W, direncanakan jumlah pompa 

adalah 3 pompa, maka jumlah kebutuhan listrik untuk pompa: 1500 

W 

Total kebutuhan listrik adalah 1.201.220 W +117.000 W +1500 W  

= 1.319.720 W 

Luas modul PV yang dibutuhkan yaitu : 

Besar kebutuhan energi = 1.319.720 W. 

- Modul PV yang digunakan adalah Siemens 220 

Kapasitas = 200 watt (min) / 220 watt (max). 

Dimensi = 1,2 m X 0,5 m X 0,04 m,  

luas bidang 0,6 m2. 

- Kebutuhan modul PV = 1.319.720: 220 = 5998,7 ≈ 5999 unit. 
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- Luasan modul PV = 3958,8 m2 

 

G. Konsep Penampilan Bangunan 

1. Tampilan Bangunan 

Faktor Penentu 

- Bentuk massa bangunan dan pola peruangan 

- Kesesuaian dengan Bioclimatic Architecture 

- Komponen/elemen bangunan 

a. Building Footprint 

Perkembangan massa bangunan lebih banyak ke arah vertical 

dibanding ke arah horizontal. 

  

 

 

 

b. Fasade Bangunan 

- Dimensi bukaan 

Fungsi: Sebagai sumber penghawaan dan pencahayaan alami 

- Sirip pembelok Angin 

Fungsi: mengarahkan angin sehingga dapat berfungsi optimal 

- Solar control device 

Fungsi: Mengurangi pemanasan dalam ruangan akibat sinar 

matahari langsung. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.1 2. Penambahan massa bangunan 
sebagai  menara dengan pertimbangan prinsip 
building footprint, dengan jumlah yang 
disesuaikan dengan pintu masuk stadion 
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Gambar 7.13. Bentuk atap yang lengkung menghindari arah sinar 
matahari yang tegak lurus 

 

- Solar collector roof 

Atap yang dimanfaatkan sebagai penempatan photovoltaic yang 

dimanfaatkan sebagai sumber energi alami yaitu sinar matahari. 

 

2. Bahan Bangunan 

a. Lantai 

Keramik terpilih menjadi bahan lantai utama, kecuali pada hall 

penerima yang akan menggunakan marmer dan pada tribun yang 

akan menggunakan lantai beton. 

b. Dinding 

 Bahan bangunan dinding yang terpilih adalah batu bata, bahan batu 

bata merah yang diberi lapisan penutup untuk mengurangi 

perambatan panas yang masuk ke dalam ruangan. 

c. Atap  

 Alumunium terpilih menjadi bahan bangunan atap yang utama.  

d. Kaca  

Kaca bening biasa banyak memasukan panas yang banyak ke dalam 

bangunan., untuk menghindari hal tersebut maka digunakan Kaca 

berlapis penyerap/pantulan panas hijau dengan tebal 6 mm yang 

memiliki angka tembusan cahaya 75 %, hal ini cukup mendukung 

dalam mengurangi penggunaan pencahayaan buatan. 

H. Konsep Sistem Struktur 

Sistem struktur yang digunakan antara lain: 

d. Struktur pondasi 

Menggunakan struktur pondasi Foot plat 

e. Struktur badan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



KOMPLEKS STADION BEKASI 

dengan Pendekatan Bioclimatic Architecture 

  

I - 145 

Menggunakan Struktur rangka 

f. Struktur Atap 

Menggunakan kombinasi struktur rangka baja, struktur kabel dan struktur 

beton bertulang 

 

Modul Struktur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema struktur vertikal  

 
Struktur rangka baja dengan bentuk melengkung mengikuti 
bentuk tribun dapat mencapai bentangan yang lebar 
sehingga tidak memerlukan kolom-kolom penopang pada 
area tribun yang mengganggu pandangan penonton saat 
menyaksikan pertandingan 

Gambar 7.14. Modul Struktur Stadion  
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I. Konsep Sistem Utilitas 

1. Sanitasi dan Pengelolaan Sampah 

a. Air bersih  

1) Potable water (dapat diminum), menggunakan air bersih yang 

berasal dari air sumur yang ditampung pada bak penampungan dan 

didistribusikan melalui pipa-pipa saluran. Menggunakan sistem 

down feed distribution, air dari sumur disalurkan menuju tangki yang 

berada di atas (roof tank) melewati water treatment dengan 

menggunakan pompa, kemudian disalurkan menuju ruang-ruang 

yang memerlukan dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi. 

Penyalaan pompa air menggunakan saklar otomatis yang menyala 

apabila air pada roof tank mencapai batas minimal dan mati apabila 

air mencapai batas maksimal.  

Struktur space frame yang 
menopang atap stadion 

Struktur tiang pancang 
dengan pertimbangan 
ketinggian stadion 
yang cukup tinggi dan 
menahan beban hidup 
yang besar pula 

Struktur kolom dan balok yang 
menopang tribun penonton 

Space frame 

Ditopang oleh kolom 
baja 

Gambar 7.15. Sistem Struktur Stadion  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



KOMPLEKS STADION BEKASI 

dengan Pendekatan Bioclimatic Architecture 

  

I - 147 

2) Non potable water, air yang diperoleh dari pengolahan air kotor 

yang berasal dari kamar mandi dan cafeteria/pantry. Digunakan 

untuk kebutuhan jaringan pengaman kebakaran (sprinkler dan 

hydrant) dan penyiraman lapangan rumput.  

b. Air kotor 

Air kotor merupakan air yang berasal dari area servis cafeteria /  pantry 

& dan toilet. Air kotor dari WC langsung dialirkan ke sumur peresapan 

sedangkan air kotor dari cafeteria / pantry diolah kembali menjadi non-

potable water untuk digunakan pada pemadam kebakaran. 

c.  Air hujan 

Pembuangan air hujan melalui saluran-saluran terbuka maupun tertutup 

yang kemudian dialirkan ke unit pengolah non-potable water. Dilakukan 

dengan pengolahan kemiringan tanah dan daerah yang terkena jatuhan 

air hujan. Untuk membantu penyerapan ke dalam tanah selain 

menggunakan lapangan rumput di sekitar bangunan, jalan-jalan yang ada 

dibuat dengan menggunakan bahan grass block. 

Skema jaringan air vertikal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mekanikal Elektrikal 

a. Jaringan Listrik 

Pompa 

Air sumur 

Penyiraman 
lapangan 
rumput 

Jaringan pengaman 
kebakaran 

Non 
potable 

water tank 

Water treatment 

Potable 
roof tank 

Non 
Potable 
roof tank 

Distribusi : 
KM/WC 

Air bekas 
diolah 
kembali 
untuk 
keperluan 
non 
potable 
water 

Air hujan 
Water 

treatment 

Ground tank 
Pompa 

Water 
fountain 
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Jaringan listrik yang digunakan adalah dari PV (photo voltaic) sistem 

yang disambungkan dengan generator cadangan dalam keadaan 

darurat. Dalam pengoperasiannya digunakan automatic switch yang 

berfungsi secara otomatis mengalirkan arus yang tersimpan pada 

baterai pada saat listrik yang berasal dari panel PV berkurang akibat 

cuaca yang memburuk dengan delay sekitar 10 detik. PV panel 

digunakan sebagai upaya penghematan energi  (mengurangi 

penggunaan energi yang bersumber dari penggunaan minyak bumi) 

dan perlindungan ekosistem (mengurangi pemanasan global yang 

ditimbulkan oleh pembakaran dan pembangkit tenaga listrik). 

b. Jaringan Telekomunikasi 

1) Intern 

Menggunakan telepon PABX (Private Automatic Branch Exchange), 

melayani komunikasi eksternal dan menghubungkan komunikasi 

dengan internet melalui operator. 

2) Ekstern 

Komunikasi pegawai di dalam bangunan dengan pihak luar, 

menggunakan telepon dan fax. 

 

Skema Jaringan Komunikasi 

 

 

 

 

- Informasi pertandingan maupun berita panggilan melalui operator 

menggunakan paging sound 

- Intercom di zone pengolah antar ruang-ruang tertentu 

- Telepon umum koin, kartu dan wartel bagi pengunjung 

•  Jaringan Pengaman Kebakaran 

 Sistem pengaman bahaya kebakaran yang dipakai adalah  

 

 

 

f. Fire Alarm 

TELKOM Terminal dan 
Panel Kontrol 

Operator Telepon, 
Faksimili dan 
Internet 
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Berfungsi untuk memperingatkan bahaya kebakaran pada tahap awal. 

Digunakan secara otomatis maupun manual untuk mengaktifkan 

sprinkler 

g. Hydrant Box 

Menggunakan jaringan pipa bertekanan tinggi yang disambungkan 

dengan selang. 

Dihubungkan PDAM dan non potable water tank untuk mendapatkan 

kapasitas sumber air serta tekanan air yang memadai. Luasan yang 

membutuhkan adalah 33.036,362 m2, jika masing-masing Hydrant 

mampu menjangkau 10.000 m2 maka dibutuhkan 3,4 ≈ 3 buah 

Hydrant Box. 

h. Sprinkler Gas 

Digunakan untuk menanggulangi kebakaran pada ruang-ruang yang 

memakai peralatan elektronik dan buku-buku perpustakaan. 

Perhitungan 

Luasan daerah sprinkler air adalah 2971 m2, volume ruang adalah 

2971 x 3 = 8913 m3. Volume Karbondioksida yang dibutuhkan adalah 

40% dari volume ruang. Maka volume karbondioksida yang 

dibutuhkan = 3565,2 m3 yaitu dengan berat  3565,2  x 0,8 = 2852,16 

KG 

i. Sprinkler Air 

Digunakan pada resiko kebakaran kecil untuk ruangan yang tidak 

menggunakan peralatan elektronik. 

Perhitungan 

Luasan daerah sprinkler air adalah 3136,362 m2, sedangkan tiap 

sprinkler dapat mengatasi api seluas 4 m2 maka dibutuhkan 784,1 ≈ 

785 buah sprinkler. 

Tiap sprinkler mengeluarkan air 1 liter/menit dan aktif selama 30 

menit, maka kebutuhan air adalah 785 x 1 x 30 = 23550 liter. 

j. Fire Extinguisher 

Merupakan tabung karbondioksida portable untuk memadamkan api 

secara manual oleh manusia. Ditempatkan pada daerah-daerah 

strategis agar mudah dijangkau dan dikenali serta ruangan-ruangan 

yang memiliki resiko kebakaran tinggi. 
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• Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan pada bangunan adalah sistem 

Faraday, dengan prinsip kerja tiang yang dipasang pada puncak atap 

dan dihubungkan dengan kawat menuju ground. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam penangkal petir adalah : 

a. Tiang penangkal diletakan di bagian-bagian tertinggi bangunan  

b. Seluruh bidang atas bangunan arus dapat terlindungi  

c. Penangkal petir menggunakan bahan yang dapat menghantarkan 

muatan listrik ke dalam ground 

Pemasangan tiang penangkal petir adalah setiap 3 meter di sekeliling 

bagian atap atau bagian bangunan yang tertinggi. 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                DAFTAR PUSTAKA 

Gambar 7.16. Sistem Penangkal Petir Stadion  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



KOMPLEKS STADION BEKASI 

dengan Pendekatan Bioclimatic Architecture 

  

I - 151 

 

Apriyanto, Yudi. 2003. Tugas Akhir: Perencanaan dan Perancangan Kantor PT. 

Pos Indonesia di Magelang dengan Pendekatan Konsep Green 

Architecture, Surakarta: UNS. 

Brenda & Robert Vale, 1991. Green Architecture design for a Sustainable Future, 

London: Thames  and Hudson. 

Brown, G.Z. 1990. Matahari, Angin dan Cahaya, Strategi Perancangan Arsitektur, 

Bandung: Intermedia. 

Frick, Heinz & Koesmartadi, Ch. 1999. Ilmu Bahan Bangunan, Yogyakarta: 

Kanisius. 

Frick, Heinz & Suskiyatno, FX. Bambang, 1988. Dasar-dasar Eko Arsitektur,

 Yogyakarta: Kanisius. 

Bappeda Pemerintah Kota Bekasi. 2000. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Bekasi Tahun 2000-2010. Bekasi. 

Boutet, Terry S., Controlling Air Movement, Manual for Architects and Builders, 

Mc Graw-Hill, New York, 1987. 

Chiara, Joseph de & Koppelman, Lee E., 1990. Standar Perencanaan Tapak, 

Jakarta: Erlangga. 

Dinas Tata Kota dan Pemukiman. 2000. “Laporan Pendahuluan RTBL Kota  

Bekasi”. Bekasi  

Evans, Benjamin H. --. Daylight in Architecture. AIA 

FPOK – IKIP Bandung. -- , Sejarah dan Prospek Pengembangan Olahraga 

Kesehatan).Bandung 

Gunawan, Willy. 2001. Tugas Akhir: Re-design Bangunan UPT. Balai 

Pengembangan Kebun Raya-LIPI Bogor, Surakarta: UNS. 

Kadir, Abdul. Sejarah dan Prospek Pengembangan Olahraga Rekresi 

Pandur, Servatius. Olimpiade Menjadi Spirit Pertumbuhan Ekonomi, BOLA, 27 

Agustus 2004. 

Yeang, Ken, The Green Skyscrapers, The Basis for Designing Sustainable 

Intensive Buildings, Munich – London – Prestel Verlag, New York, 1999. 

KONI Pusat. 1985. Pekan Olahraga Nasional I–X. Jakarta. 

Lippsmeier, G. 1994, Bangunan Tropis,  Erlangga: Jakarta, 

Mangunwijaya, Y.B. 1994, Pengantar Fisika Bangunan, Jakarta: Djambatan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



KOMPLEKS STADION BEKASI 

dengan Pendekatan Bioclimatic Architecture 

  

I - 152 

Moeliono, Anton M. Penyuntig Penyelia. 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.  

Napitupulu, Ester Lince. Mendabakan Bekasi yang Nyaman… www.kompas.com: 

22 Des. 2003 

Reuters, Agustus 2004 

RTRW Kota Bekasi 2000 

Sudarwanto, Budi. 199 ..Sustainable Architecture, Laboratory of Building Physics. 

Semarang: Diponegoro University. 

Stitt, Fred A. 1988. Ecological Design Handbook. United State: McGraw-Hill. 

www.fridge.arch.uwa.edu.au 

www.smartarch.nlsmartgrid/index/html 

www.kotabekasi.go.id 

www.arch.hkau.hk  

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


