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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam rangka Provinsi Lampung menjadi tuan rumah kegiatan PON XII pada tahun 2024 dan dalam 

mendukung prestasi renang Lampung, maka perlu dibangun sarana yang memenuhi standar 

internasional. Sarana ini adalah bangunan olahraga untuk cabang olahraga renang. Bangunan ini juga 

untuk mendukung kegiatan PON XII, pembinaan prestasi renang Lampung, ketersediaan sarana dan 

prasarana, dan sarana rekreasi. 

Proyek aquatic center ini akan berlokasi di Komplek PKOR (Pusat Kegiatan dan Olahraga) yang 

nantinya akan dikelola oleh KONI Lampung. Lahan proyek ini memiliki luas sekitar ± 80000 m2. 

Kawasan Komplek PKOR dipilih sebagai lokasi proyek aquatic center karena berada dalam satu area 

olahraga, dan letaknya yang strategis serta mudah dicapai.  

1.2. Ketentuan Proyek 

Kondisi eksisting lahan Aquatic Centre ini terdapat potensi dan permasalahan. Pada bagian timur 

dan barat lahan terdapat beberapa hunian yang sifatnya permanen dan non-permanen. Pada bagian 

utara terdapat tanah berjenis rawa. Pada bagian selatan terdapat kebun yang dibuat penghuni pada 

tapak tersebut dijadikan area bercocok tanam dan didalam tapak dikelilingi oleh pohon-pohon.  

Proyek bangunan aquatic center ini direncanakan dapat menampung ±5000 penonton sesuai 

dengan ketentuan standar prasarana olahraga dari KEMENPORA dan dilengkapi dengan fasilitas utama 

sesuai standar FINA. Fasilitas utama yang harus dimiliki yaitu area pertandingan, area pengelola, dan 

area komersial. Area pertandingan meliputi kolam kompetisi, kolam loncat indah, kolam pemanasan, 

ruang latihan sebelum bertanding, dan pelataran kolam renang yang difungsikan untuk ceremony 

stage serta beberapa ruang penunjang yang harus diletakkan dekat dengan pelataran.  

Area pengelola terbagi menjadi dua yaitu area pengelola bangunan dan area pengelola 

pertandingan. Area pengelola bangunan meliputi ruang direktur pengelola dan sekretariat, ruang 

kepala bagian teknis dan perawatan (kolam, elektrikal, mekanikal, dan utilitas), ruang peralatan, ruang 

staff perawatan (kolam, bangunan, dan utilitas), ruang keamanan, ruang P3K, dan office toilet. Area 

pengelola pertandingan memiliki persyaratan harus diletakkan dekat dengan pelataran kolam renang 

meliputi ruang competition director, technical director, accreditation and result, jury of appeal, appeal 

of commite, international technical official, technical official, dan control room. Pada area komersial 

terdapat beberapa ruang yang dapat disewakan untuk umum.  
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Pada bagian luar bangunan terdapat parkir yang harus dapat menampung jumlah cukup besar dan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang banyak. Parkir harus mencakupi tiap perangkat pertandingan dan 

penonton yang membawa kendaraan dengan diatur secara efisien. Pada RTH akan didesain menarik, 

sehingga pada area ini akan menjadi ruang interaksi yang nyaman bagi pengunjung yang datang.  

Proyek aquatic center ini harus memiliki karakter ramah lingkungan, dengan cara menghemat 

energi dalam pemakaian listrik dan air dan karakter lokal Lampung. Karakter lokal Lampung dapat 

ditunjukkan melalui arsitektur Lampung dan corak motif Lampung. Sebagaimana tertera pada 

Peraturan Daerah Lampung, bangunan miliki pemerintah harus memiliki simbol budaya Lampung. 

Bangunan ini dirancang dengan memperhatikan bagian struktur dan arsitektural. Pada area 

pertandingan, beberapa struktur ruang harus bebas kolom seperti pada area tribun dan kolam renang. 

Struktur tidak hanya berfungsi sebagai elemen kekuatan bangunan tetapi sebagai bagian penting ciri 

khas itu sendiri. Hal lainnya, dibutuhkan juga sistem utilitas yang cukup besar seperti pengolahan air 

kolam renang yang tidak mengganggu sirkulasi penonton, pengkolahan air bersih dan air kotor. 

1.3. Lingkup 

Aquatic center ini difokuskan sebagai tempat untuk kompetisi, berlatih, dan rekreasi. Bangunan ini 

juga sebagai wadah untuk kebutuhan masyarakat akan prasarana olahraga air di Lampung, untuk 

peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga air. Perancangan aquatic center ini memiliki 

permasalahan bagaimana wujud bangunan memiliki karakter ramah lingkungan dan memiliki ciri khas 

budaya Lampung. 

Pada lingkup perancangan Aquatic Center ini akan membahas program hingga perancangan 

arsitektur, dan mulai dari perancangan pada tapak sampai bangunan. Bagian arsitektural juga akan 

dibahas seperlunya selama masih berkaitan dengan lingkup proyek dan mendukung terhadap 

persoalan utama. Sebelum melakukan pra-rancangan, dilakukan sebuah analisa tapak serta analisa 

preseden.  


