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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Olahraga merupakan hal yang sangat dekat dengan manusia kapan dan dimana saja berada. Olahraga 

merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, olahraga menempati 

kedudukan terpenting dalam kehidupan manusia. Pada perkembangan zaman saat sekarang ini 

olahraga bagi anak-anak sudah jarang di minati karena sudah dikalahkan dengan perkembangan 

teknologi, anak-anak sekarang lebih memilih untuk berdiam dirumah dan bermain gadget, sehingga 

bakat dari anak-anak tidak dapat berkembang, begitu juga dengan remaja pada saat ini olahraga kurang 

diminati karena pengaruh teknologi dan tidak ada lagi tempat olahraga yang bisa digunakan.  

 

Pemerintah menjadikan olahraga sebagai pendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, 

sehingga olahraga pun menjadi salah satu arah pembangunan di Indonesia, agar setiap manusia 

memiliki keinginan untuk berolahraga dan menjadikan manusia yang sehat, semua itu butuh tempat 

dan fasilitas yang baik untuk digunakan, baik untuk kalangan atlet maupun kalangan masyarakat 

umum. Sebenarnya Indonesia banyak memiliki remaja yang sukses dibidangnya masing-masing 

seperti atlet bulutangkis yaitu Kevin Sanjaya dan Markus Fernaldi dan masih banyak lagi remaja yang 

sukses dibidangnya, mereka yang sukses ini karena selalu tekun berlatih dan mengasah kemampuanya 

untuk menjadi yang lebih baik.  

 

Salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang Panjang dalam bidang olahraga tidak 

begitu diminati oleh anak-anak dan remaja, yang diakibatkan oleh banyak faktor seperti fasilitas tempat 

olahraga yang kurang baik. Dalam permasalahan ini sangat dibutuhkan suatu tempat olahraga yang 

dapat digunakan dan mudah di jangkau oleh anak-anak, remaja, dan segala kalangan. Sehingga mereka 

bisa mengembangkan bakatnya yang sekarang ini telah dikalahkan oleh kemajuan teknologi. Kota 

Padang Panjang memiliki beberapa tempat olahraga yang semakin hari keadaan dari tempat olahraga 

itu semakin memprihatinkan, terlebih tidak adanya yang merawat tempat tersebut, semua itu 

menyebabkan para atlet tidak mendapatkan tempat berlatih mereka yang baik dan menyebabkan 

penurunan prestasi dari para atlet tersebut, tidak hanya pada kalangan atlet saja masyarakat umum pun 

menjadi malas untuk berolahraga karena kondisi dan keadaan dari tempat olahraga yang tidak terawat 

dengan baik, menimbulkan tidak adanya kenyamanan dalam berolahraga. Dalam isu yang baru hangat 

di Kota Padang Panjang tentang olahraga ialah menjadi tuan rumah dalam perhelatan event olahraga 

 
1 https://www.kabarnagari.com/2019/05/padang-panjang-siap-jadi-tuan-rumah-porprov-2022.html 

PORPROV yang akan ditargetkan pada tahun 2022. Kota Padang Panjang terakir kali menjadi tuan 

rumah PORPROV pada tahun 1992. Event olahraga PORPROV ini diadakan satu kali dalam dua 

tahun, pada PORPROV kali ini Kota Padang Panjang bergabung dengan Kabupaten Tanah Datar 

dalam rangka menjadi tuan rumah, karena beberapa fasilitas olahraga yang tidak dimiliki oleh Kota 

Padang Panjang seperti cabang olahraga dayung, paralayang.1  

 

Sebelum memasuki event olahraga PORPROV ini walikota Padang Panjang akan merealisasikan 

pembangunan Sport Center/ Pusat olahraga  sebagai fasilitas olahraga baru untuk mendukung kegiatan 

PORPROV nantinya, jika dilihat dari kesiapan Kota Padang Panjang dalam menjadi tuan rumah 

PORPROV, Kota Padang Panjang masih kurang memiliki fasilitas olahraga, seperti fasilitas olahraga 

beladiri yang belum memiliki bangunannya sendiri, sehingga kebanyakan olahraga beladiri ini berlatih 

di tempat yang tidak semestinya, seperti olahraga beladiri taekwondo yang berlatih di depan kantor 

pos Kota Padang Panjang, yang latihannya dilaksanakan setiap hari minggu, dan masih ada empat 

cabang olahraga bela diri yang belum memiliki gedung untuk berlatih yaitu Judo, Pencak Silat, Tarung 

Derajat dan Karate. 

 

Dengan adanya sebuah pusat olahraga beladiri ini nantinya sangat mendukung untuk kegiatan 

PORPROV, selepas kegiatan PORPROV pusat olahraga beladiri ini bisa juga digunakan untuk berlatih 

dan berolahraga untuk bagi masyarakat setiap harinya, dalam RTRW Kota Padang Panjang Tahun 

2012-2032 pasal 6 huruf a, mengembangkan sub pusat pelayanan baru pada wilayah bagian timur kota 

dengan fungsi kesehatan, olahraga, dan wisata, perdagangan dan jasa, serta pertanian untuk 

meningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki sebagai perwujudan kota 

tujuan Pendidikan, Kesehatan, dan Wisata yang Islami. Maka perlu Perencanaan  Gedung Pusat 

Olahraga Bela diri di Kota Padang Panjang  yang di dalamnya terdapat lima cabang olahraga bela 

diri yaitu Judo, Taekwondo, Tarung Derajat, Pencak Silat dan Karate. 

 

1.2 Data dan Fakta 

Data  

Kota Padang Panjang sebelumnya sudah memiliki beberapa fasilitas olahraga, yang mana fasilitas 

olahraga ini bisa di katakan dalam kondisi atau keadaan yang tidak terawat, beberapa fasilitas 

olahraga di kota Padang Panjang: 

https://www.kabarnagari.com/2019/05/padang-panjang-siap-jadi-tuan-rumah-porprov-2022.html
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Tabel 1.1 Fasilitas Olahraga di Kota Padang Panjang 

No Jenis Olahraga Tempat/Lokasi 

1 Sepakbola Gor Khatib Sulaiman, kecamatan Padang Panjang Timur 

2 Bola Basket Gor Khatib Sulaiman, kecamatan Padang Panjang Timur 

3 Bulu Tangkis Gor Khatib Sulaiman, kecamatan Padang Panjang Timur 

4 Atletik Gor Khatib Sulaiman, kecamatan Padang Panjang Timur 

5 Bola Voli jl. Jendral Sudirman, kecamatan Padang Panjang Timur 

6 Futsal jl. Syultan Syahrir , kecamatan Padang Panjang Barat 

7 Renang Lubuk Mata Kucing , kecamatan Padang Panjang Barat 

8 Billiard jl. Abu Hanifah, kecamatan Padang Panjang Timur 

Sumber: Hasil Survey Lapangan Penulis, 2019 

 

Kota Padang Panjang memiliki beberapa cabang olahraga yang aktif dan masih sering dilakukan 

atau diperlombakan di Kota Padang Panjang, berikut tabel beberapa cabang olahraga yang aktif di 

Kota Padang Panjang: 

Tabel 1.2 Data Cabang Olahraga yang Aktif dalam perlombaan di Kota Padang Panjang 

No Cabang Olahraga No Cabang Olahraga 

1 Gabungan Bridge Seluruh Indonesia 

(GABSI) 

16 Federasi Arum Jeram Indonesia (FAJI) 

2 Persatuan Tinju Amatir Indonesia 

(PERTINA) 

17 Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) 

3 Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) 18 Persatua Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) 

4 Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) 19 Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) 

5 Persatuan BolaBasket Seluruh Indonesia 

(PERBASI) 

20 Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) 

6 Persatuan Beladiri Kempo Indonesia 

(PERKEMI) 

21 Wushu Indonesia (WI) 

7 Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh 

Indonesia (PERBAKIN) 

22 Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pelti) 

8 Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) 23 Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) 

9 Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia 

(PTMSI) 

24 Federasi Olahraga Karate-do Indonesia 

(FORKI) 

10 Taekwondo Indonesia (TI) 25 Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh 

Indonesia (Perserosi) 

11 Persatuan Angkat Besi-Binaraga-Angkat 

Berat Seluruh Indonesia (PABBSI) 

26 Persatuan Criket Indonesia (PCI) 

12 Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia 

(PBVSI) 

27 Persatuan Catur Seluruh Indonesia 

(PERCASI) 

13 Keluarga Olahraga Tarung Derajat 

(KODRAT) 

28 Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh 

Indonesia (PORDASI) 

14 Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia 

(PBSI) 

29 Ikatan Motor Indonesia (IMI) 

15 Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PTSI) 30 Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) 

Sumber: Koni Kota Padang Panjang, 2019 

 

Kota Padang Panjang memiliki cabang olahraga beladiri yang belum memiliki fasilitas olahraga, 

sehingga cabang olahraga beladiri ini menggunakan tempat umum untuk melakukan latihannya.  

Tabel 1.3 Cabang Olahraga Beladiri dan tempat latihan di Kota Padang Panjang 

No  Cabang Olahraga yang Populer di Kota 

Padang Panjang 

Tempat Latihan 

1. Taekwondo Indonesia (TI) Halaman kantor POS Kota Padang Panjang 

2. Keluarga Olahraga Tarung Derajat (KODRAT) Halaman Kantor Lurah Bukit Surungan 

3. Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Lapangan dekat Taman Makam Pahlawan 

Kota Padang Panjang 

4. Federasi Olahraga Karate-do Indonesia 

(FORKI) 

Kampus ISI Kota Padang Panjang 

5. Persauan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Halaman kantor polisi Kota Padang Panjang 

Sumber: Koni Kota Padang Panjang, 2019 

 

Dari beberapa cabang olahraga beladiri yang ada di Kota Padang Panjang, itu lah nantinya akan ada di 

dalam bangunan Pusat Olahraga Bela diri, bangunan Pusat Olahraga memiliki kesamaan dengan bangunan 

gelanggang olahraga yaitu sama-sama bangunan tempat olahraga, tetapi ada perbedaan antara bangunan 

Pusat Olahraga dengan bangunan Gelanggang Olahraga, yaitu Pusat Olahraga lebih banyak jenis olahraga 

yang dimuat di dalam bangunan. Sedangkan Gelanggang Olahraga lebih membutuhkan bangunan yang 

besar dan luas untuk menampung pengunjung yang datang saat diadakannya turnamen atau pertandingan 

baik tingkat daerah maupun nasional. Jadi disini Kota Padang Panjang akan merencanakan pembangunan 

sport center/ Pusat Olahraga agar semua masyarakat bisa berolahraga dengan fasilitas yang baik dan 

mendukung, dan Pusat Olahraga ini akan menjadi wadah pendukung untuk melaksanakan beberapa 

pertanding di tingkat daerah dan porvinsi. 
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Fakta 

Dari kondisi lapangan yang tidak mamadai untuk para atlet, walikota Padang Panjang siap merealisasikan 

sebuah sport center/ pusat olahraga yang akan dibangun secepatnya, sebagai tempat penunjang dalam 

pelaksanaan PORPROV pada tahun 2022 yang akan di adakan dikota Padang Panjang. Berikut gambaran 

dari lapangan/fasilitas olahraga yang ada di Kota Padang Panjang: 

Tabel  1.4 Kondisi Fasilitas Olahraga yang ada di Kota Padang Panjang 

No Lapangan 

Olahraga 

Kondisi Lapangan yang 

Kurang Terawat 

No Lapangan 

Olahraga 

Kondisi Lapangan yang 

Kurang Terawat 

1.  Lapangan 

Sepak 

Bola 

 

5. Lapangan 

Bola Voli 

 

2. Lapangan 

Bola 

Basket 

 

6.  Lapangan 

Futsal 

 

3. Lapangan 

Bulu 

Tangkis 

 

7. Kolam 

Renang 

 

4. Lintasan 

Atletik 

 

8. Billiard 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

 

 

Berikut data tempat latihan dari olahraga beladiri yang belum memiliki fasilitas yang tetap dikota padang 

panjang, yang belum memiliki fasilitas yang tetap, 

 

 

 

Tabel  1.5 Keadaan Fasilitas Latihan Bela diri Kota Padang Panjang 

No  Olahraga Bela diri Keadaan Fasilitas Latihan 

1 Taekwondo 

(Halaman kantor 

POS Kota Padang 

Panjang) 

 

2 Tarung Derajat 

(Halaman Kantor 

Lurah Bukit 

Surungan) 

 

3 Pencak Silat 

(Lapangan dekat 

Taman Makam 

Pahlawan Kota 

Padang Panjang) 
 

4 Karate 

(Kampus ISI Kota 

Padang Panjang) 

 

5 Judo 

(Halaman kantor 

polisi Kota Padang 

Panjang)  

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
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1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1 Permasalahan Arsitektural 

1. Bagaimana menghadirkan sebuah sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung untuk 

semua pelaku olahraga bela diri?  

2. Bagaimana cara memaksimalkan penataan ruang dan fungsi ruang yang nantinya membuat 

pengguna Pusat Olahraga Bela diri merasa nyaman, aman dan tidak membingungkan pengguna 

saat menuju dari satu fasilitas olahraga ke fasilitas olahraga lainnya? 

 

1.3.2 Permasalahan Non-Arsitektural 

1. Apakah nantinya Gedung Pusat Olahraga Bela diri ini memberikan dampak positif terhadap 

kota Padang Panjang dari segi olahraga yaitu cabang olahraga bela diri? 

2. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan mengajak masyarakat untuk lebih gemar dalam 

melakukan olahraga? 

1.4 Ide / Kebaharuan desain 

Memberikan satu penerapan baru pada Gedung Pusat Olahraga Bela diri yang nantinya bisa 

memecahkan beberapa permasalahan yang sudah ada sebelumnya. 

Sasaran ide gagasan : 

1. Menjadikan Gedung Pusat Olahraga Bela diri sebagai tempat yang bisa digunakan dalam event-

event olahraga baik tingkat daerah, provinsi maupun tingkat nasional. 

2. Menjadikan Sport Center yang tidak hanya di gunakan sebagai tempat olahraga saja, tetapi 

memiliki fungsi tambahan seperti tempat memberikan pelajaran dan pengetahuan mengenai 

olahraga dan perlombaan, dan menghasilkan altet-atlet yang berprestasi. 

Kebaharuan Design: 

Pada design bangunan pusat olahraga beladiri ini nantinya memiliki kebaharuan desain terhadap 

bagian fasad bangunan yang menggunakan prinsip “Adaptive Building” dengan menggunakan 3 

prinsip yaitu, Variety, Legibility, Robustness. 

1.5 Ruang Lingkup pembahasan 

1.5.1 Ruang Lingkup Spasial 

Ruang lingkup yang akan dijadikan Gedung Pusat Olahraga Bela diri harus mempertimbangkan 

hubungan lokasi dengan yang lain, agar semua masyarakat ataupun para pengunjung dapat 

mengaksesnya dengan mudah. Mengingat kota Padang Panjang merupakan kota kecil dengan 2 

kecamatan yaitu Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur, masing-masing memiliki 

delapan kelurahan. Perencanaan Lokasi yang berada pada kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang 

Panjang Timur, Kota Padang Panjang. 

 

Gambar 1.1 Perencanaan Lokasi Sport Center 

Sumber: Dinas PUPR kota Padang Panjang, 2019. 

 

1.5.2 Ruang Lingkup Substansial 

Ruang lingkup substansial dari kegiatan penelitian ini dimulai dari pencarian isu-isu yang 

berkembang pada saat ini, setelah mendapatkan isu barulah mulai observasi ke lokasi penelitian, 

dan penulis mencari data-data yang dapat membantu saat proses observasi lapangan seperti 

pertanyaan penelitian agar memudahkan penulis dalam mendapatkan data-data primer. Selain itu 

penulis juga mencari data-data skunder yang didapat dari beberapa instansi terkait dan informasi 

dari media cetak maupun media elektronik, setelah mendapatkan data primer dan data skunder 

barulah diolah guna memperoleh analisis untuk mendapatkan beberapa alternative konsep, 

kemudian konsep inilah yang akan dijadikan terapan dalam desain agar mampu menjawab 

permasalahan yang terjadi.  
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mudah dipahami, penulisan tugas penelitian ini yang 

diperoleh dari mata kuliah Seminar Arsitektur nantinya akan disusun sesuai rangkaian kegiatan yang 

dibagi menjadi beberapa Bab dan Sub Bab sebagai berikut: 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Menguraikan tentang Latar Belakang isu yang diangkat yang diperkuat oleh data dan fakta, 

rumusan masalah, memberi ide gagasan untuk permasalahan isu, sasaran penelitian, lingkup 

pembahasan dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN TEORI  

 Pada tinjauan pustaka ini berisi kajian tentang Tinjauan Umum yaitu fungsi yang di kaji atau 

direncanakan, Tinjauan Teori dari pendekatan yang diangkat, Tinjauan Tema, Review Jurnal yang 

menghasilkan Kriteria Desain, dan Studi Preseden yang hasilnya Prinsip Desain. 

BAB III TINJAUAN TEORI  

Pada tinjauan teori menjelaskan pendekatan dan penelusuran data, Subjek Penelitian, Waktu dan 

Lokasi Penelitian, Sumber dan Jenis Data yang menunjang penelitian tersebut, Teknik 

Pengumpulan Data, serta Teknik Analisa Data. 

BAB IV TINJAUAN KAWASAN PERENCANAAN 

Menjelaskan data tapak beserta lingkungan sekitarnya, Kriteria Pemilihan Siite, Kriteria Pemilihan 

Tapak, penjelasan tentang Site yang dipilih berisi tentang Deskripsi Kawasan, Batasan dan Tautan 

Lingkungan. 

BAB V PROGRAM ARSITEKTUR 

Menjelaskan Tinjauan Fungsi, Analisa Fungsii yang terdiri dari Analisa Pelaku, Aktifitas, dan 

Ruang dalam, Konsep Ruang dalam, dan Bubble Diagram. 

BAB VI DAFTAR PUSTAKA 

 Berisi kumpulan Daftar Pustaka dari kajian teori dan data. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  TINJAUAN UMUM  

2.1.1. Tinjauan umum Sport Center/ Pusat Olahraga 

a. Pengertian Sport Center/ Pusat Olahraga 

Menurut Gerald Perin dalam Weliam (2015), dalam buku Design For Sport, Sport Center adalah 

sebuah perluasan dari skala tertentu yang dapat diasosiasikan dengan satu sport hall yang 

menyediakan fasilitas lainnya yang berguna bagi masyarakat. Sport Center dapat berupa Gedung 

olahraga yang mewadahi kegiatan olahraga baik kegiatan latihan, rekreasi, maupun kompetitif atau 

kompetisi. 

Menurut penjabaran suku katanya Sport Center memiliki 2 suku kata yaitu Sport dan Center. Sport: 

Olahraga, yang memiliki makna suatu serangkaian gerak teratur dan terencana untuk merangsang 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan social manusia dalam bentuk permainan, 

perlombaan dan kegiatan jasmani yang terus menerus untuk memperoleh rekreasi maupun prestasi. 

Center: Pusat atau berada di bagian tengah suatu tempat atau bangunan. Menurut penjabaran diatas 

dapat disimpulkan Sport Center adalah suatu tempat berupa gedung yang menjadi pusat kegiatan 

olahraga yang berada di tengah-tengah yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang. 

b. Fungsi atau Manfaat Sport Center 

Fungsi utama dari Sport Center adalah sebagai wadah atau tempat melaksanakan kegiatan 

olahraga, selain fungsi utama tersebut Sport Center juga memiliki fungsi lain seperti: 

a. Kompetisi 

Karena setiap cabang olahraga memiliki ajang pertandingan baik dari tingkat daerah, 

provinsi, nasional maupun internasional. maka Sport Center juga digunakan sebagai 

wadah kompetisi atau pertandingan. 

b. Rekreasi 

Selain tempat latihan dan perlombaan, Sport Center juga bisa dijadikan sebagai tempat 

berekreasi seperti melihat pertandingan yang diselenggarakan, mengisi waktu luang 

dengan melakukan kegiatan olahraga, sebagai media pertemuan masyarakat. 

c. Sarana pembinaan dan peningkatan prestasi 


