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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Provinsi Lampung akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan PON (Pekan Olahraga Nasional) 

yang diselenggarakan oleh KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia pada tahun 2024 

mendatang. Untuk mendukung penyelenggaran kegiatan PON tersebut, maka Provinsi Lampung 

harus memiliki sarana untuk memfasilitasi kegiatan PON tersebut yaitu bangunan Aquatic Centre 

yang akan menjadi salah satu fasilitas milik Pemerintah Provinsi Lampung. Lokasi bangunan 

tersebut terletak di Area Komplek PKOR (Pusat Kebudayaan dan Olahraga), Wayhalim, Bandar 

Lampung. Selain itu sarana tersebut harus memenuhi standar yang digunakan oleh PON dalam 

pertandingan cabang air yaitu standar FINA (Federation Internasionale de Natation).  

 

Adapun maksud dan tujuan perancangan bangunan Aquatic Centre ini sebagai berikut : 

 Merancang  bangunan/sarana olahraga air yang memenuhi standar FINA (Federetion 

Internasionale de Natation) sebagai tempat untuk pelatihan, pertandingan, pembinaan, 

dan pengembangan kegiatan olahraga air bagi para atlet dan komunitas renang. 

 Merancang sarana untuk memfasilitasi kegiatan olahraga air dan rekreasi bagi 

masyarakat umum. 

 Merancang bangunan Aquatic Center sebagai ikon baru di Provinsi Lampung. 

 

1.2  Ketentuan Proyek 

Perancangan bangunan ini mencakup beberapa fasilitas diantaranya fasilitas utama, fasilitas 

pengunjung dan pengguna, serta fasilitas penunjang. Bangunan ini juga harus dapat 

menampung ±3000 orang dengan ketentuan standar prasarana olahraga dari KEMENPORA serta 

bangunan ini juga harus sesuai dengan standar Internasional yaitu FINA (Federation 

Internasionale de Natation). 

1.3 Lingkup 

Ruang lingkup perancangan proyek ini meliputi penyusunan program ruang, studi preseden 

untuk menjadi tolak ukur dasar perancangan bangunan Aquatic Centre. Selain itu terdapat 

beberapa analisis diantaranya analisis fungsi dan analisis tapak yang menjelaskan keadaan 

eksisting tapak untuk mempermudah proses perancangan. Selain itu terdapat beberapa koncep 

di dalamnya diantara konsep umum, konsep siteplan, dan konsep bangunan. Setelah semua 

proses dilewati maka akan menghasilkan suatu rancangan yang meliputi hasil rencana tapak 

dimana terdapat rencana perletakan dan orientasi massa bangunan, sirkulasi manusia dan 

kendaraan pada tapak serta adanya ruang terbuka hijau serta terdapat juga rancangan 

bangunan dan rekaptulasi data rancangan. 

 


