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ABSTRAK
Hanafi Tri Laksono 2017

“Extreme Sport Center Di Kota Semarang Dengan Penekanan Arsitektur 
Dekonstruksi”

Dosen Pembimbing : 

Ir. Bambang Bambang Setyohadi K.P, M.T., Ir. Moch Husni Dermawan, M.T.

Teknik Arsitektur S1 

Olahraga ekstrem merupakan olahraga yang diluar nalar dan diluar aturan 

seperti olahraga pada umumnya. Di Indonesia olahraga ekstrem sudah banyak 

digemari oleh masyarakat. Pada akhri tahun 2014 diadakan kompetisi olahraga 

ekstrem di Semarang dengan judul Indonesia Open eXtreme Sports Champioship 

(IOXC). Cabang olahraga ekstrem yang dilombakan seperti: skateboarding, BMX, 

dan Inlineskate. Hanya saja kompetisi ini diadakan di lapangan Simpang Lima 

yang tidak diperuntukan untuk arena olahraga ekstrem. Semakin tahun komunitas 

olahraga ekstrem semakin berkembang pesat. Wadah untuk menampung 

komunitas tersebut masih minim yang berakibat rusaknya fixture dan fasilitas 

umum. 

Kata Dekonstruksi mengacu pada zaman perkembangan setelah 

postmodern yang muncul pada tahun 1980 an. Paham dekonstruksi menurut 

filosofer Perancis merupakan suatu bentuk semiotika yang memandang sesuatu 

dengan cara yang baru dan tidak biasa. Paham dekonstruksi bagi  orang awam 

mungkin dilihat sebagai sesuatu yang mustahil dan sulit diterima logika. Dalam 

arsitektur, karakteristik dekonstruksi muncul dengan adanya impresi terhadap 

bentuk. Ditandai dengan absennya harmoni, kontinuitas atau simetri sehingga 

sering juga menimbulkan bentuk yang impresif dan spektakuler. Selain 

fragmentasi bentuk, hal yang sering muncul pada arsitektur dekonstruksi adalah 

adanya clading/kulit bangunan dengan bentuk yang tidak beraturan dan kesan 

distorsi.

Kata Kunci: Extreme Sport Center ; Arsitektur Dekonstruksi ; Kota Semarang
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BAB I 
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Olahraga ekstrim (Extreme sports, action sports, aggro sports, 

adventure sports) adalah istilah populer untuk olahraga tertentu dirasakan 

sebagai kegiatan yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi. Kegiatan ini 

sering melibatkan kecepatan, ketinggian, aktivitas fisik tingkat tinggi, dan 

peralatan yang sangat khusus. Asal-usul istilah extreme sport sendiri tidak 

jelas, namun istilah ini mulai populer pada tahun 1990-an ketika marketing 

dari beberapa perusahaan berusaha mempromosikan program mereka 

seperti X-Games dan Extreme Sports Channel yang kemudian disusul 

peluncuran situs-situs olahraga extrem.

Olahraga ekstrem menurut (Joe Tomlinson,2004)

mengklasifikasikan olahrga ekstrem dalam 3 kategori, yakni kategori darat, 

udara dan air. Dalam ketiga kategori tersebut masih terdapat lagi berbagai 

jenis dari olahraga ekstrem tersebut. Tetapi, yang paling populer di 

Indonesia adalah jenis olahraga Skateboarding, BMX, Inlineskate dan 

Panjat Dinding.

Keberadaan komunitas atau peminat olaharga ekstrem 

berkembang cukup pesat di Indonesia. Kota-kota besar seperti Bandung, 

Bali, Jakarta dan Semarang menjadi pusat perkembangan komunitas 

tersebut. Semarang sendiri telah menjadi salah satu kota dengan 

perkembangan komunitas olahraga ekstrem yang sangat pesat.

Dari tahun ke tahun komunitas olahraga ekstrem di Semarang 

semakin meningkat. Skateboarding, BMX, Inline Skate, dan Panjat dinding 

meruapakan salah satu olahraga ekstrem yang popular di Semarang. 

Seperti diketahui di Indonesia untuk komunitas skateboarding diadakan 

acara yang diberi tajuk “Indonesia Skateboarding Day” yang dilaksanakan 

serentak di seluruh Indonesia pada setiap bulan Juni. Bukan hanya atlet 

yang mencoba untuk mendalami olahraga ekstrem semakin meningkat, 

tetapi animo masyarakat yang menggunakan olahraga ekstrem sebagai 

media rekreasi juga meningkat(remaja.suaramerdeka.com, 2015).
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Indonesia Open eXtreme Sports Champioship (IOXC) 2014 yang 

kemarin diadakan di Semarang merupakan ajang olahraga ektrem terbesar 

di Asia. Kompetisi tersebut diikuti lebih dari 350 atlet yang datang dari 

sejumlah negara seperti dari Asia, Eropa, Australia, dan dari Indonesia 

sendiri. Pemilihan kota Semarang sebagai tuan rumah IOXC 2014 

merupakan wujud dari kesiapan Walikota Semarang, dimana sarana dan 

prasarana sudah memenuhi standart internasional. Pembukaan IOXC 

2014 dilakukan di lapangan Simpang Lima yang bukan diperuntukan untuk 

olahraga ekstrem.

Ajang olahraga ekstrem tersebut di ikuti lebih dari 350 peserta yang 

terbagi dalam berbagai kategori yakni Aggressive inline, BMX Freestyle, 

BMX Flatland, Skateboard, Wall Climbing, BboyIndo, dan Criterium Race. 

25 tim Bboy dari Indonesia, 150 peserta kategori BMX, 50 peserta kategori 

Skateboarding, 80 peserta Inline Skate dan 100 peserta untung panjat 

dinding mengikuti ajang IOXC 2014(asosiasibmx.com, 2014).

Di kota Semarang terdapat Skatepark yang berlokasi di taman 

Menteri Supeno namun tidak memadai untuk olahraga tersebut, 

menyebabkan aktivitas ini banyak dilakukan di jalan atau di tempat-tempat 

public seperti jalur pedestrian Simpang Lima ataupun di depan Masjid 

Baiturrahman Semarang. Aktivitas tersebut seringkali merusaka fixture 

tempat public dan membayakan keselamatan pelaku maupun pengguna 

fasilitas tersebut. Kompetisi olahraga ekstrem hanya diadakan di lapangan 

terbuka atau gelanggang olahraga biasa.

Penekanan desain yang digunakan merupakan penekanan dengan 

metode parametrik desain. Pemilihan parametrik desain dinilai dapat 

mewujudkan konsepsi olahraga ekstrem yang kemudian diterapkan pada 

perancangan Extreme Sport Center. Olahraga ekstrem merupakan 

olahraga yang tidak dapat diduga hasilnya, olahraga yang melebihi batas 

sewajarnya. Olahraga ekstrem tersebut masih terdapat aturan serta cara-

cara yang dapat menghasilkan sesuatu yang baru sebagai contoh trik 

dalam skateboarding.

Parametrik desain merupakan metode pencarian bentuk yang 

didasarkan dari berbagai parameter-parameter yang ada. Bentuk tidak 
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didefinisikan terlebih dahulu, tetapi semua dimulai dari parameter dan 

template yang ada. Hubungan antara parameter ini akan menghasilkan 

suatu bentukan baru yang tidak terikat oleh gaya dalam berarsitektur. 

Dalam konteks bangunan Extreme Sport Center ini sasaran 

parametrik desain pada aspek penglihatan dan akal pikiran. Ketika aspek 

penglihatan dan akal pikiran menyatu maka akan membentuk suatu emosi 

dan perasaan. Parametrik desain dapat menciptakan unique visual 

character, yang kemudian diterjemahkan dalam gagasan bentuk dan ruang 

yang dapat menjadi icon pada kawasan itu sendiri.

1.2. LINGKUP PERMASALAHAN
Permasalahan yang ada pada Extreme Sport Center di Kota 

Semarang diantaranya:

1. Bagaimana merencanakan dan merancang Extreme Sport 

Center di Kota Semarang yang dapat mewadahi kebutuhan 

olahraga ekstrem, seperti Skateboarding, BMX, Inlineskate.

2. Bagaimana menciptakan suasana yang nyaman antara pecinta, 

atlet, maupun penikmat olahraga ekstrem itu sendiri.

3. Bagaimana merencanakan dan merancang bangunan extreme 

sport center yang dapat berkontribusi dengan baik terhadap kota 

semarang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mendapatkan panduan

dalam tentang standar-standar yang diterapkan dalam perancangan 

extreme sport center di kota Semarang.

Sedangkan sasaran dari pembahasan ini adalah merumuskan dan

mengkaji konsep-konsep dasar perencanaan dan perancangan extreme

sport center di Semarang.

1.4. LINGKUP PEMBAHASAN
Lingkup pembahasan ditekankan pada aspek-aspek perencanaan dan 

perancangan arsitektur untuk bangunan extreme sport center. Hal-hal 

diluar disiplin ilmu arsitektur yang mempengaruhi, melatarbelakangi, 

menentukan dan mendasari perancangan akan dibatasi, dipertimbangkan 

atau di asumsikan tanpa dibahas secara mendalam. Batasan pembahasan 
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perencanaan hanya untuk kategori darat, yakni Skateboarding, BMX, 

Inlineskate.

1.5. METODE PEMBAHASAN
Pembahasan dilakukan dengan mengumpulkan, memaparkan,

kompilasi dan menganalisa data sehingga diperoleh suatu pendekatan 

program perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan

dalam penyusunan program dan konsep dasar perencanaan dan

perancangan.Adapun Metode yang dipakai dalam penyusunan penulisan

ini antara lain:

A. Metode deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data.

Pengumpulan data ditempuh dengan cara: studi pustaka/ studi

literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan narasumber,

observasi lapangan serta menjelajahi internet.

B. Metode  dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data yang

menjadi bahan penyusunan penulisan ini. Cara pendokumentasian 

data adalah dengan memperoleh gambar visual dari foto-foto yang

di hasilkan.

C. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding

terhadap skatepark dan trek Sepatu roda (Inline Skate) lainnya.

Dari data-data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan

analisa untuk memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai

karakteristik dan kondisi yang ada, sehingga dapat tersusun suatu

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Extreme

Sport Center di kota Semarang.

1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan 

Program Perencanaan dan Perancangan Extreme Sport Center di Kota 

Semarang.

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang,

permasalahan, maksud dan tujuan, manfaat, ruang lingkup, 

metode pembahasan, sistematika pembahasan, serta alur 

bahasan dan alur pikir.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Membahas tinjauan mengenai Extreme Sport 

Center, kaitannya dengan kegiatan olahraga ekstrem, 

perkembangan, jenis olahraga ekstrem, persyaratan teknis,

dan studi banding dan penekanan desain.

BAB III TINJAUAN LOKASI
Membahas tentang gambaran umum pemilihan 

tapak berupa data fisik dan non fisik, potensi dan kebijakan 

tata ruang pemilihan tapak, gambaran khusus berupa data 

tentang batas wilayah dan karakteristik tapak terpilih.

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 
PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar 

pendekatan konsep perencanaan dan perancangan awal 

dan analisis mengenai pendekatan fungsional, pelaku dan 

aktivitasnya, kebutuhan jenis ruang, hubungan kelompok 

ruang, sirkulasi, pendekatan kebutuhan Extreme Sport 

Center di Kota Semarang, pendekatan kontekstual, 

optimalisasi lahan, pendekatan besaran ruang, serta analisa 

pendekatan konsep perancangan secara kinerja, teknis dan 

arsitektural.

BAB V KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN 
PERANCANGAN

Menyimpulkan konsep perencanaan dan 

perancangan Extreme Sport Center di Kota Semarang, yang 

meliputi konsep tampilan bangunan atau gaya arsitektur, 

konsep tata ruang, konsep peruangan, konsep sistem 

struktur dan konsep sistem utilitas.
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1.7. ALUR PIKIR

STUDI KASUS

Studi banding dengan landasan 
berdasarkan teori-teori dan 

standar yang harus diterapkan 
dalam extreme sport center ini.

IDE/GAGASAN

LATAR BELAKANG

Keberadaan komunitas dan penggiat olahraga ekstrem serta kompetisi yang sering 
diadakan, namun minim tempat membuat olahraga ini lebih berdampak negatif. 

Kerusakan public fixture, kenyamanan dan keamanan penggiat olahraga ekstrem
maupun warga kota belum terjamin. Untuk itu diperlukan kehadiran Extreme Sport 

Center di Kota Semarang yang mampu mewadahi aktivitas komunitas,penggiat serta 
atlet olahraga ekstrem. Selain itu juga sebagai media apresiasi warga kota terhadap 

olahraga ekstrem, penggalian potensi berbakat serta media rekreasi bagi warga kota.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan berdasarakan teori-
teori mengenai olahraga, 
olahraga ekstrem, sport 
center, dan parametric 

design.

Pendekatan Konsep
- Pendekatan Fungsional
- Pendekatan Konstekstual
- Pendekatan Teknis
- Pendekatan Utilitas
- Pendekatan Arsitektural

TINJAUAN LOKASI

- Tapak Alternatif
- Pembobotan Tapak
- Data Tapak terpilih

PRA-DESAIN 

Konsep Dasar Perancangan

TOR STATEMENT
Berisi mengenai 
pengertian, 
batasan dan 
anggapan

Analisis
- Fisik
- Non Fisik

Zoning
- Makro
- Mikro

Transformasi Desain 

LP
3A

D
ES

AI
N
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ed
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Olahraga Ekstrem
Pengertian olahraga pada umumnya adalah suatu bentuk kegiatan 

jasmani yangterdapat di dalam permainan, perlombaan dan kegiatan 

intensif dalam rangkamemperoleh relevansi kemenangan dan prestasi 

optimal.

Makna olahraga menurut ensiklopedia Indonesia adalah gerak 

badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang merupakan regu 

ataurombongan. Sedangkan dalam Webster’s New Collegiate Dictonary

(1980) yaitu ikut serta dalam aktivitas fisik untuk mendapatkan 

kesenangan, danaktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga 

pertandingan (athletic games di Amerika Serikat).

Olahraga di pihak lain adalah suatu bentuk bermain yang 

terorganisir dan bersifat kompetitif. Beberapa ahli memandang bahwa 

olahraga semata-mata suatu bentuk permainan yang terorganisasi, yang 

menempatkannya lebih dekat kepada istilah pendidikan jasmani. Akan 

tetapi, pengujian yang lebih cermat menunjukkan bahwa secara tradisional, 

olahraga melibatkan aktivitas kompetitif. 

Ketika kita menunjuk pada olahraga sebagai aktivitas kompetitif 

yang terorganisir, kita mengartikannya bahwa aktivitas itu sudah

disempurnakan dan diformalkan hingga kadar tertentu, sehingga memiliki 

beberapa bentuk dan proses tetap yang terlibat. Peraturan, misalnya, baik 

tertulis maupun tak tertulis, digunakan atau dipakai dalam aktivitas 

tersebut, dan aturan atau prosedur tersebut tidak dapat diubah selama 

kegiatan berlangsung, kecuali atas kesepakatan semua pihak yang terlibat.

Olahraga ekstrem merupakan sebutan yang populer untuk 

aktivitas-aktivitas yang dirasa memiliki tingkat bahaya yang tinggi. 

Olahraga-olahraga tersebut sering kalai membutuhkan kecepatan, 

ketinggian, penggunaan tenaga fisik yang tinggi serta peralatan-peralatan 

khusus.
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Definisi dari olahraga ekstrem tidak begitu jelas asal muasalnya, 

tetapi penggunaan kata tersebut mulai populer pada tahun 1990-an ketika 

perusahaan marketing mempromosikan ajang X Games, Extreme Sports 

Channel, dan meluncurkan sebuah domain website Extreme.com. 

Sebelum tahun 1990 pengunaan istilah olahraga ekstrem diawali dari atlet, 

industri peralatan olahraga, dan iklan-iklan yang berharap agar dapat

menarik masyarakat umum sebagai mana pada olahraga biasa. 

Ketertarikan masyarakat umum pada olahraga ekstrem mulai meningkat 

drastis ketika terdapat siaran televisi yang menanyangkan kegiatan 

olahraga ekstrem dan berbagai gedung olahraga yang 

didirikan(en.wikipedia.org).

Olahraga ekstrem itu sendiri cenderung menyimpang dari jalur 

olahraga pada umumnya baik itu dari persyaratan maupun peralatannya. 

Ketertarikan dimulai dari tahap hanya untuk sekedar bersenang-senang 

saja. Kemudian ketrampilan mulai terasah dan fokus mendalami olahraga 

ekstrem, setelah itu akan mencari atlet yang telah berpengalaman maupun 

mencari pelatih sebagai panutan. Pada mulanya latihan merupakan dasar 

dari olahrga umumnya, dengan berbagai kriteria agar ketrampilan semakin 

terasah. 

Olahraga tradisional terikat dengan aturan-aturan dan tempat untuk 

berolahrga, lain halnya dengan olahraga ekstrem aturan serta tempat 

Gambar 2.1 Summer X-Games San Franscisco 2013
Sumber: thesource.net, 2013
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tersebut mungkin tidak berlaku. Cuaca dan keadaan lingkungan dapat 

berakibat langsung terhadap aktivitas olahraga ekstrem dan tentunya tidak 

bisa dikendalikan. Contohnya adalah Snowboarding, ketika terdapat 

kompetisi dan kondisi terdapat badai salju maka kompetisi tetap berjalan.

Pada olahraga ekstrem tersebut atlet-atlet mendorong adrenalin mereka 

pada tingkatan yang lebih tinggi dan acuh tak acuh pada keselamatan diri 

mereka sendiri.

Olahraga ekstrem menurut (Joe Tomlinson,2004)

mengklasifikasikan olahrga ekstrem dalam 3 kategori, yakni;

A. Kategori Udara

1) B.A.S.E Jumping,

2) Bungee Jumping,

3) Gliding,

4) Hang Gliding,

5) High Wire,

6) Ski Jumping,

7) Sky Diving, 

8) Sky Surving, dan

9) Sky Flying.

B. Kategori Darat

1) Indoor Climbing,

2) Adventure Racing,

3) Aggressive Inline Skating,

4) BMX,

5) Caving,

6) Extreme Motocross,

7) Extreme Skiing,

8) Freestyle Skiing,

9) Yachting,

10) Mountain Bike,

11) Mountain Boarding,

12) Snowboarding,

13) Snowmobiling,

14) Outdoor Climbing,
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15) Skateboarding,

16) Speed Skiing, dan

17) Street Luge.

C. Kategori Air

1) Barefoot Waterskiing,

2) Cliff Diving,

3) Freediving,

4) Jet Skiing,

5) Open Water Swimming,

6) Powerboat Racing,

7) Yacht Racing,

8) Scuba Diving,

9) Snorkeling,

10) Speed Sailing,

11) Surfing,

12) Wakeboarding,

13) Whitewater, dan

14) Windsurfing.

Klasifikasi di atas merupakan klasifikasi olahraga ektrem disluruh 

dunia yang dikategorikan dalam tiga kategori, tetapi yang populer di 

Indonesia adalah Skateboarding, BMX, Inline Skating, Indoor dan Outdoor 

Climbing, Motocross.

2.2. Sport Center
2.2.1. Pengertian Extreme Sport Center

Keberadaan gedung olah raga berawal dari didirikannya stadion 

(colloseum) untuk memenuhi kebutuhan fasilitas keagamaan dan social 

pada jaman Yunani. Pada masa itu, stadion biasanya berbentuk segi 

empat dan tidak beratap atau hanya beratap sebagian yaitu di atas tempat 

duduk penonton. 

Pada jaman Romawi dikenal adanya ‘Amphitheater’ yang dapat 

dikatakan sebagai pengembangan bangunan stadion dan merupakan 

penggabungan antara teater dan fasilitas pertandingan. Berarti telah ada 
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pemikiran penggunaan gedung olah raga untuk kegiatan olah raga dan 

hiburan. 

Seiring dengan kemajuan teknologi, sekitar abad 20 dapat dibuat 

gedung besar yang seluruhnya beratap yaitu Astrodome, Houston, Texas. 

Pemanfaatan gedung olah raga juga berkembang menjadi bangunan serba 

guna, dengan menyediakan berbagai macam fasilitas penunjang. Gedung 

olah raga dimasa mendatang etrutama yang berada di pusat kota 

mempunyai kecenderungan untuk berperan sebagai wadah kegiatan multi 

fungsi mengingat pertimbangan pengoptimalan penggunaan lahan dan 

ruang 

Sport center adalah bangunan gedung dimana berbagai tipe dan 

jenis olahraga diwadahi dalam satu gedung dan masyarakat tidak perlu 

repot untuk berpindah tempat (idoceonline.com).

Sport center adalah sebuah gedung yang memfasilitasi berbagai 

jenis olahraga (machmillandictionary.com).

Sport center atau lebih dekenal dengan Gelanggang Olahraga 

adalah bangunan yang mewadahi berbagai olahraga di dalam ruangan 

tertutup maupun terbuka. Pada negara-negara maju sarana dan prasarana 

yang dimiliki oleh mereka juga memasukkan unsur-unsur pendukung 

seperti sarana perdagangan (retail), restoran sebagai sarana pariwisata 

dan juga hiburan yang berkembang dinegara itu. 

Secara umum prinsip perencanaan pemilihan jenis fasilitas yang 

tepat dan alokasi ukuran area sebuah Sport center ditentukan melalui 

serangkaian program atletik dan program di gedung tersebut, dan juga 

persyaratan pendidikan fisik para atlit. Sirkulasi bangunan harus diteliti 

secara hati-hati selama proses perencanaan awal. Sport center terdiri dari 

bangunan utama dan berbagai fasilitas penunjang lainya.

Gelanggang Olahraga harus memiliki lebih dari sekedar 

penyediaan wadah saja, karena jika tidak memiliki fungsi tambahan lain 

yang dapat mendukung maka tidak bisa disebut gelanggang. Gelanggang 

seharusnya memiliki fasilitas atau penyediaan untuk memenuhi kegiatan 

lain yang mendukung atau berhubungan dengan fungsi utama bangunan, 

maka dari itu dinamakan sebuah gelanggang.
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Extreme Sport Center merupakan gelanggang olahraga yang 

dikhususkan pada olahraga ekstrem. Olahraga ekstrem ini membutuhkan 

fasilitas khusus yang berbeda dari olahraga biasanya. Extreme Sport 

Center ada yang berada pada area terbuka maupun tertutup. Area terbuka 

tidak memerlukan perawatan khusus namun obstacle berbentuk permanen 

dan gratis untuk atlet maupun komunitas. Pada area tertutup memang 

arenanya sudah dikhusukan untuk olahraga ekstrem tertentu yang 

membutuhkan perawatan tersendiri.

2.2.2. Klasifikasi Gedung Olahraga

Klasifikasi gedung olahraga direncanakan berdasarkan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:

A. Jenis cabang olahraga dan jumlah lapangan olahraga untuk 

pertandingan serta latihan seperti pada Tabel

KLASIFIKASI
GEDUNG 

OLAH RAGA

PENGGUNAAN

JUMLAH 
MINIMAL 
CABANG 

OLAHRAGA

JUMLAH MINIMAL 
LAPANGAN KETERANGAN

PERTANDINGAN 
NASIONAL/INTERNASIONAL LATIHAN

Tipe A 1. Tenis Lap. 
2. Bola basket 
3. Bola voli 
4. Bulutangkis 

1 Buah 
1 Buah 
1 Buah 
4 Buah 

1 Buah 
3 Buah 
4 Buah 

6-7 Buah 

Untuk cabang 
olahraga lain 
masih 
dimungkinkan 
penggunaannya 
sepanjang 
ketentuan 
ukuran 
minimalnya 
masih dapat 
dipenuhi oleh 
gedung
olahraga 

Tipe B 1. Bola basket 
2. Bola voli 
3. Bulutangkis 

1 Buah 
1 Buah 

(Nasional) 
-

-
2 Buah 
3 Buah 

Idem 

Tipe C 1. Bola voli 
2. Bulutangkis 

-
1 Buah 

1 Buah 
-

Idem 

Tabel 2.1 Klasifikasi Penggunaan Gedung Olahraga

Sumber: pu.go.id
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B. Ukuran efektif matra ruang gedung olahraga harus memenuhi 

ketentuan seperti pada Tabel 

C. Kapasitas penonton harus memenuhi ketentuan seperti pada 

Tabel 

KLASIFIKASI 
GEDUNG 

OLAHRAGA
JUMLAH PENONTON (Jiwa)

Tipe A 3000 – 5000 
Tipe B 1000 – 3000 
Tipe C Maximal 1000 

2.2.3. Fasilitas Penunjang

Fasilitas Penunjang Fasilitas penunjang harus memenuhi 

ketentuan, sebagai berikut: 

A. Ruang ganti atlit direncanakan untuk tipe A dan B minimal dua 

unit dan tipe C minimal 1 unit, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Lokasi ruang ganti harus dapat langsung menuju lapangan 

melalui koridor yang berada dibawah tempat duduk 

penonton. 

2) Kelengkapan fasilitas tipa-tiap unit antara lain: 

UKURAN MINIMAL (m)

KLASIFIKASI
PANJANG 

TERMASUK 
DAERAH 
BEBAS

LEBAR 
TERMASUK 

DAERAH 
BEBAS

TINGGI LANGIT-
LANGIT 

PERTANDINGAN

LANGIT-
LANGIT 
DAERAH 
BEBAS

Tipe A 50 30 12.50 5.50
Tipe B 32 22 12.50 5.50
Tipe C 24 16 9.00 5.50

Tabel 2.3 Kapasitas Penonton Gedung Olahraga

Tabel 2.2 Ukuran Matra Ruang Gedung Olahraga

Sumber: pu.go.id

Sumber: pu.go.id
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� Toilet pria harus dilengkapi minimal 2 buah bak cuci 

tangan, 4 buah peturasan dan 2 buah kakus; 

� Ruang bilas pria dilengkapi minimal 9 buah shower; 

� Ruang ganti pakaian pria dilengkapi tempat simpan 

benda-benda dan pakaian atlit minimal 20 box dan 

dilengkapi bangku panjang minimal 20 tempat duduk; 

� Toilet wanita harus dilengkapi minimal 4 buah kakus 

dan 4 buah bak cuci tangan yang dilengkapi cermin; 

� Ruang bilas wanita harus dibuat tertutup dengan 

jumlah minimal 20 buah; 

� Ruang ganti pakaian wanita dilengkapi tempat simpan 

benda-benda dan pakaian atlit minimal 20 box dan 

dilengkapi bangku panjang minimal 20 tempat duduk. 

B. Ruang ganti pelatih dan wasit direncanakan untuk tipe A dan B 

minimal 1 unit untuk wasit dan 2 unit untuk pelatih dengan 

ketentuan, sebagai berikut:

1) Lokasi ruang ganti harus dapat langsung menuju lapangan 

melalui koridor yang berada dibawah tempat duduk 

penonton; 

2) Kelengkapan fasilitas untuk pria dan wanita, tiap unit 

minimal: 

� 1 buah bak cuci tangan; 

� 1 buah kakus; 

� 1 buah ruang bilas tertutup; 

� 1 buah ruang simpan yang dilengkapi 2 buah tempat 

simpan dan bangku panjang 2 tempat duduk; 

C. Ruang pijat direncanakan untuk tipe A, B dan C minimal 12 m
2

dan tipe C diperbolehkan tanpa ruang pijat. Kelengkapannya 

minimal 1 buah tempat tidur, 1 buah cuci tangan dan 1 buah 

kakus; 

D. Lokasi ruang P3K harus berada dekat dengan ruang ganti atau 

ruang bilas dan direncanakan untuk tipe A, B dan C minimal1 

unit yang dapat melayani 20.000 penonton dengan luas 
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minimal 15 m
2
. Kelengkapannya minimal 1 buah tempat tidur 

untuk pemeriksaan, 1 buah tempat tidur untuk perawatan dan 

1 buah kakus yang mempunyai luas lantai dapat menampung 

2 orang untuk kegiatan pemeriksaan dopping; 

E. Ruang pemanasan direncanakan untuk tipe A minimal 300 m
2
, 

tipe B minimal 81 m
2

dan maximal 196m
2
, sedangkan tipe C 

minimal 81 m
2

F. Ruang latihan beban direncanakan mempunyai luas yang 

disesuaikan dengan alat latihan yang digunakan minimal 150 

m
2

untuk tipe A, 80 m
2

untuk tipe B dan tipe C diperbolehkan 

tanpa ruang latihan beban; 

G. Toilet penonton direncanakan untuk tipe A, B dan C dengan 

perbandingan penonton wanita dan pria adalah 1:4 yang 

penempatannya dipisahkan. Fasilitas yang dibutuhkan minimal 

dilengkapi dengan: 

1) Jumlah akus jongkok untuk pria dibutuhkan 1 bush kakus 

untuk 200 penonton pria dan untuk wanita 1 buah kakus 

jonkok untuk 100 penonton wanita; 

2) Jumlah bak cuci tangan yang dilengkapi cermin, 

dibutuhkan minimal 1 buah untuk 200 penonton pria dan 1

buah untuk 100 penonton wanita;

3) Jumlah peturasan yang dibutuhkan minimal 1 buah untuk 

100 penonton pria. 

H. Kantor pengelolaan lapangan tipe A dan B direncanakan 

sebagai berikut: 

1) Dapat menampung minimal 10 orang, maximal 15 orang 

dan tipe C minima l 5 orang dengan luas yang dibutuhkan 

minimal 5 m2 untuk setiap orang;

2) Tipe A dan B harus dilengkapi ruang untuk petugas 

keamanan, petugas kebakaran dan polisi yang masing-

masing membutuhkan luas minimal 15 m2. Untuk tipe C 

diperbolehkan tanpa ruang tersebut; 
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I. Gudang direncanakan untuk menyimpan alat kebersihan dan 

alat olahraga dengan luas yang disesuaikan dengan alat 

kebersihan atau alat olahraga yang digunakan, antara lain: 

1) Tipe A, gudang alat olahraga yang dibutuhkan minimal 120 

m2 dan 20 m2 untuk gudang alat kebersihan; 

2) Tipe B, gudang alat olahraga yang dibutuhkan minimal 50 

m2 dan 20 m2 untuk gudang alat kebersihan; 

3) Tipe C, gudang alat olahraga yang dibutuhkan 20m2 dan 

9 m2 untuk gudang dan alat kebersihan; 

J. Ruang panel direncanakan untuk tipe A, B dan C harus 

diletakan dengan ruang staf teknik; 

K. Ruang mesin direncanakan untuk tipe A, B dan C dengan luas 

ruang yang sesuai kapasitas mesin yang dibutuhkan dan lokasi 

mesin tidak menimbulkan bunyi bising yang mengganggu 

ruang arena dan penonton; 

L. Ruang kantin direncanakan untuk tipe A, untuk tipe B dan C 

diperbolehkan tanpa ruang kantin; 

M. Ruang pos keamanan direncanakan untuk tipe A dan B, untuk 

tipe C diperbolehkan tanpa ruang pos keamanan; 

N. Tiket box direncanakan untuk untuk tipe A dan B sesuai 

kapasitas penonton; 

O. Ruang pers direncanakan untuk tipe A, B dan C sebagai 

berikut: 

1) Harus disediakan kabin untuk awak TV dan Film; 

2) Tipe A dan B harus disediakan ruang telepon dan telex, 

sedangkan untuk tipe C boleh tidak disediakan ruang 

telepon dan telex; 

3) Toilet khusus untuk pria dan wanita masing-masing 

minimal 1 unit terdiri dari 1 kakus jongkok dan 1 bak cuci 

tangan; 

P. Ruang VIP direncanakan untuk tipe A dan B yang digunakan 

untuk tempat wawancara khusus atau menerima tamu khusus; 

Q. Tempat parkir direncanakan untuk tipe A dan B, sebagai 

berikut: 
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1) Jarak maksimal dari tempat parkir, pool atau tempat 

pemberhentian kendaraan umum menuju pintu masuk 

gedung olahraga 1500m; 

2) 1 ruang parkir mobil dibutuhkan minimal untuk 4 orang

pengunjung pada saat jam sibuk; 

R. Toilet penyandang cacat direncanakan untuk tipe A dan B 

sedangkan untuk tipe C diperbolehkan tanpa toilet penyandang 

cacat. Fasilitas yang dibutuhkan minimal, sebagai berikut: 

1) 1 unit yang terdiri dari 1 buah kakus, 1 buah peturasan, 1 

buah bak cuci untuk pria dan 1 buah kakus duduk serta 1 

buah bak cuci tangan untuk wanita; 

2) Toilet untuk pria harus dipisahkan dari toilet untuk wanita; 

3) Toilet harus dilengkapi dengan pegangan untuk 

melakukan perpindahan dari kursi roda ke kakus duduk 

yang diletakan di depan dan di samping kakus duduk 

setinggi 80 cm; 

S. Jalur sirkulasi untuk penyandang cacat harus memenuhi 

ketentuan, sebagai berikut: 

1) Tanjakan harus mempunyai kemiringan 8%, panjangnya 

maksimal 10m 

2) Permukaan lantai selasar tidak boleh licin, harus terbuat 

dari bahan-bahan yang keras dan tidak boleh ada 

genangan air; 

3) Pada ujung tanjakan harus disediakan bagian datar 

minimal 180 cm; 

4) Selasar harus cukup lebar untuk kursi roda melakukan 

putaran 180 derajat
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2.2.4. Kompartemenisasi Penonton

Kompartemenisasi penonton harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut:

� Daerah penonton harus dibagi dalam kompartemen yang 

masing-masing menampung penonton minimal 2000 orang 

atau maximal 3000 orang

� Antar dua kompartemen yang bersebelahan harus 

dipisahkan dengan pagar permanen transparan minimal 

setinggi 1,2 m, maksimal 2,0 m.

2.2.5. Sirkulasi Penunjang

Sirkulasi gedung olahraga yang terdiri dari penonton pemain dan 

pengelola masing-masing harus disediakan pintu untuk masuk ke dalam 

gedung. Sirkulasi bagi masing-masing kelompok agar diatur sesuai dengan 

bagan seperti Gambar.

Gambar 2.2 Skema sirkulasi penunjang
Sumber: pu.go.id
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2.2.6. Tata Cahaya

Tingkat penerangan, pencegahan silau serta sumber cahaya lampu 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

A. Tingkat penerangan horizontal pada arena 1 m diatas permukaan 

lantai untuk ke-3 kelas, sebesar: 

� Untuk latihan dibutuhkan minimal 200 lux;

� Untuk pertandingan dibutuhkan minimal 300 lux;

� Untuk pengambilan video dokumentasi dibutuhkan minimal 

1000 lux.

B. Penerangan buatan dan atau penerangan alami tidak boleh 

menimbulkan penyilauan bagi para pemain,

C. Pencegahan silau akibat matahari harus sesuai dengan SK SNI T –

05 – 1989 – F, Departemen Pekerjaan Umum, tentang Tata Cara 

Penerangan Alami Siang hari untuk rumah dan gedung, Sumber 

cahaya lampu atau bukan harus diletakan dalam satu area pada 

langit-langit sedemikian rupa sehingga sudut yang terjadi antara

garis yang menghubungkan sumber cahaya tersebut dengan titik 

terjauh dari arena setinggi 1,5 m garis horizontalnya minimal 30
0
.

Apabila gedung olahraga digunakan untuk menyelenggarakan lebih 

dari satu kegiatan cabang olahraga, maka untuk masing-masing 

kegiatan harus tersedia tata lampu yang sesuai untuk kegiatan yang 

dimaksud; 

D. Masing-masing tata lampu harus merupakan instalasi yang

terpisah, satu dengan lainnya,

E. Apabila menggunakan tata cahaya buatan, harus disediakan 

generator set yang kapasitas dayanya minimum 60% dari daya 

terpasang, generator set harus dapat bekerja maksimum 10 detik 

pada saat setelah aliran PLN padam. 
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2.2.7. Tribun Penonton
A. Bentuk tribun penonton

Bentuk tribun terdiri dari 2 tipe yakni tipe lipat dan tipe tetap. 

Tipe tetap bersifat permanen dan tidak dapat dipindah tempatkan. Tipe 

lipat digunakan sebagai tribun tambahan atau untuk menghemat 

ruang.

Gambar 2.4 Tipe Tribun Lipat(Atas) Dan Tribun Tetap(Bawah)
Sumber: pu.go.id

Gambar 2.3 Titik Terjauh Dari Sumber Cahaya
Sumber: pu.go.id
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B. Pemisah Tribun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

� Pemisahan antara tribun dan arena dipergunakan pagar 

transparan dengan tingga minimal 1,00 m, dan maksimal 1,20 

m;

� Tribun yang berupa balkon dipergunakan pagar dengan tinggi 

bagian masif minimal 0.40 m dan tinggi keseluruhan antara 

1,00 – 1,20 m;

� Jarak antara pagar dengan tempat duduk terdepan dari tribun 

minimal 1,20 m;

C. Tribun khusus untuk penyandang cacat harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

� Diletakan di bagian paling depan atau paling belakang dari 

tribun penonton;

� Lebar tribun untuk kursi roda minimal 1,40 m, ditambah selasar 

minimal lebar 0,90 m. 

Gambar 2.5 Pemisah Arena Dengan Tribun
Sumber: pu.go.id
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D. Ukuran tempat duduk penonton direncanakan untuk tipe A, B dan 

C antara lain: 

� VIP, dibutuhkan lebar minimal 0,50 m dan maksimal 0,60 m, 

dengan ukuran panjang minimal 0,80 m, dan maximal 0,90 m;

� Biasa, dibutuhkan lebar minimal 0,40 m, maksimal 0,50 m, 

dengan panjang minimal 0,80 m, maksimal 0,90 m.

E. Tata letak tempak duduk

� Tata letak tempat duduk VIP, diantara 2 gang, maksimal 14 

kursi, bila satu sisi berupa dinding maka maksimal 7 kursi;

� Tata letak tempat duduk Biasa, diantara 2 gang, maksimal 16 

kursi, bila satu sisi berupa dinding maka maksimal 8 kursi;

� Setiap 8-10 deret tempat duduk terdapat koridor; 

� Lokasi penempatan gang harus dihindarkan 

terbentuknyaperempatan;

� Kapasitas tempat duduk disesuaikan dengan daya tampung 

penonton dalam 1 kompartemenisasi. 

Gambar 2.6 Ukuran Tempat Duduk
Sumber: pu.go.id
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2.2.8. Pelaku Kegiatan

Pelaku kegiatan dalam Sport Centre ini terdiri dari: pengunjung, 

pengelola dan service.

A. Pengunjung 

tersebut dapat dibagi lagi atas:

� Anak-anak. 

Baik yang bermain, berlatih maupun yang menonton 

pertandingan atau beraktivitas di dalam dan area. 

� Remaja. 

Baik yang bermain, berlatih sebagai bagian tim/klub yang 

bernaung di bawah Klub Kota Tegal serta yang datang 

sebagai penonton pertandingan. 

� Dewasa.

Baik pemain, pelatih. staf ofisial, penyewa, pengelola dan 

pengurus yang beraktivitas di dalam dan area sport centre. 

� Orang Tua. 

Baik yang datang menonton pertandingan, berbelanja, 

mencari hiburan bersama keluarga, dll 

B. Pengelola 

Yaitu pihak yang bertugas mengelola dan mengurus segala 

bentuk perawatan dan jalannya fungsi sport centre 

sebagaimana mestinya. 

Gambar 2.7 Tata Letak Tempat Duduk
Sumber: pu.go.id
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C. Service 

Pihak yang bertugas menjalankan aktivitas pemeliharaan, 

perawatan serta menjaga keadaan sport centre dalam kondisi 

optimal.

2.2.9. Kegiatan 
Beberapa kegiatan yang dilakukan di sport center pada umumnya 

dibagi atas: 

A. Olah raga

Bermain, berlatih dan bertanding 

B. Rekreatif

� Menonton pertandingan dari berbagai kompetisi yang 

diadakan.

� Menonton pagelaran konser musik

C. Edukatif

Tempat berlatih dan belajar mengembangkan kemampuan 

fisik, sarana interaksi dan pembentukan mental.

2.3. Skateboarding
2.3.1. Sejarah Skateboarding

Skateboard petama kali ditemukan pada pertengahan tahun 

antara 1940-1950 an ketika peselancar dari california ingin mencari 

sesuatu untuk dikendarai ketika air laut tidak berombak, papan pertama 

dibuat dengan papan yang diberi ban roller skate. Kemudian tahun pada 

1970an frank nasworthty membuat ban skateboard dengan bahan 

polyurethane, dia berharap agar orang yang gemuk bisa membeli papan 

skate dan memakainya. Dengan adanya peluncuran ban baru tersebut 

ditahun 1970-an, membuat popularitas skateboarding berkembang 

pesat lagi. Banyak perusahaan mulai memproduksi truck (gandar roda) 

dengan mendesain khusus untuk para skater. Pengusaha pabrik mulai 

mengadakan percobaan dengan mengabung bahan eksotik dengan 

metal seperti fiberglas dan aluminium. Skateboarders menerima 

keuntungan dari papan mereka yang diperbaiki dan mereka mulai 

menciptakan trik baru. 
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Beberapa Skater, khususnya Ty Page, Bruce Logan, Bobby 

Piercy, Kevin Reed, dan Z-Boys (dinamakan begitu karena toko lokal 

mereka bernama zephy shop) mereka mulai meluncur ditembok vertikal 

kolam renang yang dibiarkan kosong di masa kekeringan California 

1976, ini adalah asal trend vert di dunia skateboarding 

(en.wikipedia.org).

Tahun 1980-an, pada periode ini dipicu oleh perusahaan 

skateboard yang dikelola oleh skateboarders. Fokus awalnya ialah di 

jalur vert yang melanda skateboarding. Penemuan no-hands aerial

(ollie) oleh Alan Gelfand di Florida pada 1976 serta grabbed aerial oleh 

George Orton dan Tony Alva di California, membuat trick ini dilakukan 

para skater untuk tampil di ramp vertical. Karena kebanyakan orang 

tidak bisa membangun vert ramp atau tidak mempunyai akses ke ramp, 

bermain dijalanan menjadi populer. 

Freestyle street seperti Rodney Mullen menciptakan banyak trick 

dasar, di antaranya trik dasar modern seperti impossible dan kickflip 

Pengaruh freestyle street skating masih menjadi trend selama 

pertengahan 80an, tetapi street skating masih dilakukan di papan vert 

yang lebar dengan nose yang pendek. skateboard di tahun ini 

berkembang dengan cepat akan tetapi terhambat dengan akomodasi 

street skating.

Tahun 1990an sampai sekarang digenerasi sekarang 

skateboarding didominasi dengan street skating. dengan lebar papan 

7¼ sampai 8 inci dan panjang 30 sampai 32 inci. Ukuran roda relatif 

kecil agar papan terlihat lebih terang, dan agar roda berputar lebih 

cepat, dengan begitu membuat trik lebih mudah didapatkan. Bentuk 

kontemporer skateboard didapat dari freestyle papan 1980s dengan 

bentuk dan lebar relatif sempit yang sangat simetris. Bentuk ini sudah 

menjadi standar dipertengahan 90an (Michael Brooke, 1999).

Pengaruh freestyle street skating masih menjadi trend selama 

pertengahan 80an, tetapi street skating masih dilakukan di papan vert 

yang lebar dengan nose yang pendek. Skateboard pada tahun 1980an 

berkembang dengan cepat tetapi terhambat dengan akomodasi street 

skating. pada tahun 1990-an sampai digenerasi sekarang 
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skateboarding didominasi dengan street skating, dengan lebar papan 

7¼ sampai 8 inci dan panjang 30 sampai 32 inci. Ukuran roda relatif 

kecil agar papan terlihat lebih terang, dan agar roda berputar lebih 

cepat, dengan begitu membuat trik lebih mudah didapatkan. 

Bentuk kontemporer skateboard didapat dari freestyle papan 

1980s dengan bentuk dan lebar relatif sempit yang sangat simetris. 

Bentuk ini sudah menjadi standar dipertengahan 90an. 

2.3.2. Perkembangan Skateboarding di Indonesia

Di Indonesia sendiri perkembangan olahraga skateboard ini 

masih tergolong sangat baru yakni sekitar tahun 80-an sudah ada 

beberapa orang Indonesia yang menekuni olahraga ini. Peminatnya 

semakin banyak sejalan dengan waktu meskipun sebenarnya tidak 

pernah diadakan kejuaraan skateboard di Indonesia. 

Skater mendapatkan informasi tentang skateboard dengan cara 

menonton Video atau membaca majalah skateboard dari luar negeri. 

Gambar 2.8 Skateboarder Melakukan Trik
Sumber: en.wikipedia.org
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Cara mendapatkannya pun tergolong tidak gampang, cara termudah 

biasanya salah seorang teman memiliki kakak atau orang tua yang 

bekerja diluar negri dan menitipkan oleh-oleh berupa video ataupun 

majalah skateboard bahkan mungkin ada yang dibelikan skateboard 

lengkap yang masih tergolong sulit pula dibeli di Indonesia. 

Pertengahan tahun 90-an semakin banyak pemuda yang 

bermain skateboard karena sudah ada skateshop yang menjual 

peralatan skateboard secara lengkap meskipun tidak dengan legal 

license. Pada tahun 1996 Mr. Craig Huddleston membuka sebuah toko

yang menjual Surf, Skate and Street Apparel dengan nama City Surf. 

Toko tersebut menjual segala pernak pernik peralatan untuk surfing 

maupun skateboarding. 

Dengan perkembangan pemikiran yang semakin kritis atas 

potensi skateboard di Indonesia, akhirnya Mr. Craig selaku pemilik City 

Surf memiliki inisiatif untuk menggelar kejuaraan skateboard pada tahun 

1998 di Jakarta. Tahun 1998 adalah tahun pertama kalinya City Surf 

menyelenggarakan kejuaraan skateboard dengan skala lokal. Peserta 

yang hadirpun tidak terlalu banyak, karena memang masih tergolong 

olahraga minoritas dan awam. Kelas yang dipertandingkan adalah 

street course dan mini ramp (frontside180.com).

Melihat animo peserta yang sangat antusias dalam mengikuti 

kejuaraan ini akhirnya tahun 1999 dan 2000 City Surf menggelar 

kembali kejuaraan skateboard dengan nama “City Surf Open 

Skateboard Competition” di Pulo Mas Jakarta Timur.

Pada tahun 2001 City Surf mulai mencoba menyelenggarakan 

kejuaraan skateboard di luar Jakarta. Seri pertama berlokasi di Balai 

Kota Bandung. Pada saat itu kejuaraan skateboard ataupun olahraga 

skateboard itu sendiri masih tergolong olahraga yang identic dengan 

olahraganya orang bule. Seri kedua diselenggarakan di Balai Kota 

Surabaya. Memang pada tahun tersebut peserta belum sebanyak saat 

ini. Karena masih banyak yang belum mengerti bagaimana bermain 

skateboard dan juga dimana harus membeli perlengkapan skateboard. 

Dengan diadakannya kejuaraan ini, City Surf juga ingin

menginformasikan kepada khalayak bahwa telah dibuka toko yang 



Extreme Sport Center di Kota Semarang | 28  
 

menyediakan pakaian, aksesoris dan perlengkapan skateboard dengan 

nama City Surf.Pada tahun 2002 City Surf memiliki komitmen tinggi 

akan memasyarakatkan olah raga ini dengan menggelar 3 seri dalam 1 

tahun. 

Seri pertama tahun ini diselenggarakan di kemang skatepark 

Jakarta pada tanggal 17 Maret 2002, pada saat itu kemang Skatepark 

adalah skatepark permanen pertama di Jakarta. City Surf Open 1st 

Series Skateboard Competition ini dipertandingkan 2 kategori. Untuk 

kategori pertama adalah Street Course, kategori ini pun dibagi menjadi 

4 kelas yaitu Junior under 12 years old, Pemula, Menengah dan Amatir. 

Kategori yang kedua adalah Bowl. Untuk kategori ini hanya 

dipertandingkan 1 kelas yaitu Bowl Open.

2.3.3. Kategori Skateboarding
Terdapat berbagai macam kategori dalam olahraga 

skateboarding ini. Secara umum kategori ini terbagi menjadi 2, yakni 

skateboarding untuk melakukan trik-trik dan skateboarding untuk 

transportasi saja. Kategori dalam olahraga ini dipengaruhi oleh berbgai 

faktor seperti sosiokultural, media masa, musik, teknologi, industri 

bersangkutan, dan kemampuan tiap individu.

A. Freestyle Skateboarding

Merupakan kategori yang paling tua, kategori ini tercipta 

berawal dari tujuan skateboarding sebagai media transportasi 

saja pada tahun 1960-an. Kemudian berkembang secara 

signifikan pada tahun 1980-an karena munculnya trik-trik 

skateboarding sperti ollie, kickflip dan trik lainya, pengaruh 

lainya pada rintangan atau obstacle yang tercipta pada era 

tersebut.

B. Vert Skateboarding

Vert Skateboarding atau disebut pool riding merupakan 

kategori skateboard yang dilakukan di kolam renang pada 

tahun 1970-an. Vert Skateboarding membutuhkan bidang 

vertikal, maksudnya adalah untuk melakukan sebuah trik 

skateboarder membutuhkan lantai untuk meluncur (bidang 

horizontal) dan melakukan trik pada saat di udara melalui ramp 
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(bidang vertikal). Perubahan pada bidang horizontal dan 

vertikal tersebut bisa disebut transition skateboarding. 

Biasanya skateboarder menggunakan roda yang lebih besar 

dan papan yang lebih lebar untuk mendapatkan keseimbangan 

pada saat meluncur.

C. Street Skateboarding

Street Skateboarding adalah kategori skateboarding 

yang dilakukan di jalanan. Kategori ini menggunakan urban 

fixture sebagai rintangannya, seperti tangga dan pegangannya, 

pot-pot tanaman, penutup gorong-gorong, bangku taman, dll. 

Skateboarder biasanya menggunakan roda yang lebih kecil 

dan ukuran papan normal untuk memudahkan melakukan trik.

D. Park Skateboarding

Park Skateboarding merupakan adopsi dari kategori 

Skateboarding yang dilakukan pada Skatepark. Kebanyakan 

Skatepark memadukan antara halfpipes dan quarterpipes 

dengan variasi dari rintangan Vert Skateboarding dan Street 

Skateboarding. Perpaduan antara dua elemen dari kategori ini 

akan memunculkan pengalaman skating yang berbeda.

E. Cruising

Kategori yang dilakukan dengan tujuan melakukan 

perjalanan secepat dan sejauh mungkin pada area urban pada 

umumnya tanpa melakukan trik, berhenti ataupun menyentuh 

permukaan tanah.

2.3.4. Teknik dalam Skateboarding
Dalam permainan skateboard terdapat berbagai macam teknik 

dasar dan teknik lanjutan. Teknik atau yang lebih lanjut dikenal dengan 

nama trik skateboard. 

A. Teknik dasar yang harus dikuasai seorang atlet skateboarding 

adalah sebagai berikut:
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1) Ollie 

Ollie merupakan teknik yang paling dasar dalam permainan 

skateboard. Ollie adalah gerakan meloncat mengangkatkan badan 

dan papan untuk melakukan variasi trik lanjutan atau hanya 

sekedar menghindari rintangan. Teknik ollie pada mulanya 

mengangkat bagian depan papan dan dilanjutkan menghentakan 

bagian belakang papan sembari tubuh meloncat.

2) Nollie

Berbeda dengan ollie, nollie adalah gerakan meloncat 

dengan mengangkat bagian belakang terlebih dahulu kemudian 

menghentakan bagian depan papan.  

B. Dalam teknik lanjutan dibagi kedalam 4 kategori, yakni flip, grab, 

grind/slide, dan manual.

1) Flip

Flip merupakan trik lanjutan yang dapat dikuasai oleh atlet 

skateboarding. Flip ini adalah teknik yang dilakukan dengan tujuan 

memutarkan papan skateboard. Pada dasaranya trik ini dimulai 

dengan melakukan ollie atau meloncat kemudian dilanjutkan 

dengan menendang papan pada sudut tertentu. Tendangan pada 

sudut yang berbeda dapat menghasilkan variasi flip yang berbeda 

pula. Macam-macam teknik flip ini seperti kickflip, hardflip, 

impossible, 360 flip, dan masih banyak lagi.

Gambar 2.9 Teknik Dasar Ollie
Sumber: en.wikipedia.org
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2) Grab

Grab adalah teknik dimana pada saat atlet melayang 

sambal memegang salah satu sudut papan. Teknik grab ini 

membutuhkan loncatan yang tinggi dan bantuan dari obstacle. Jika 

atlet tidak memenuhi persayaratan ketinggian untuk melakukan 

teknik grab maka teknik tersebut akan gagal. Teknik grab biasanya 

hanya dipakai pada Bowl, atlet memerlukan konsentrasi yang lebih 

untuk mendapatkan momen. Perkiraan kapan akan mendarat dan 

berapa detik papan dipegang sangatlah dipertimbangkan. Cara 

memegang papan dan posisi tubuh yang berbeda akan 

menghasilkan variasi dari teknik grab tersebut, seperti airwalk, 

indie, melon, dsb.  

Gambar 2.10 Teknik Lanjutan Hardflip
Sumber: en.wikipedia.org
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3) Grind atau Slide

Grind atau Slide adalah teknik atlet dapat meluncur pada 

suatu objek dengan menggunakan bagian papan dan truck bukan 

menggunakan roda. Grind atau Slide dapat dilakukan pada bidang 

sempit yang tidak melebihi ukuran papan itu sendiri. Pada 

umumnya grind atau slide dapat dilakukan di tepian ramp atau 

pada tepi objek. Kecepatan dan keseimbangan sangat diperlukan 

dalam melakukan teknik ini. Variasi dari teknik ini adalah 

backslide, 50-50 grind, boardslide, nosegrind, tailslide, smith 

grind, dan variasi lainya.

Gambar 2.11 Teknik Lanjutan Airwalk
Sumber: en.wikipedia.org
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4) Manual 

Manual merupakan trik atau teknik dimana atlet 

membutuhkan kesimbangan dan konsetrasi yang lebih. 

Cara melakukan teknik ini adalah atlet harus 

menyeimbangkan badan sembari papa berjalan hanya 

menggunakan roda bagian depan atau bagian belakang. 

Variasi dari teknik manual ini sangatlah beragam, teknik ini 

digunakan untuk tipe flatland skateboarding.

Gambar 2.12 Backside 50-50 grind
Sumber: en.wikipedia.org
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2.3.5. Rintangan (Obstacle) Skateboarding

Pada dasarnya permainan skateboarding bukan hanya meluncur 

dengan menggunakan papan saja, tetapi melakukan beberapa trik. Berikut 

ini rintangan-rintang dalam olahraga Skateboarding;

A. Coping

Coping merupakan pipa besi yang diletakan pada

siku ramp, dinding maupun pada kotak-kotak.

B. Deck

Permukaan datar yang berada diatas

halfpipes/quaterpipes.

C. Quaterpipes

Merupakan seperempat lingkaran yang berfungsi

untuk transisi vertical.

Gambar 2.13 Skateboard Obstacle
Sumber: skatedeluxe.com
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D. Halfpipes

Halfpipe gabungan dari 2 quaterpipes yang saling

berhadapan.

E. Mini ramp

Tingginya maksimal 1,5 m dan tidak cukup untuk

melakukan transisi horizontal ke vertical.

F. Vert ramp

Vert ramp setidaknya memiliki tinggi 2,5 m untuk

melakukan transisi vertical.

G. Spine

Gabungan 2 quaterpipes yang saling membelakangi.

H. Kicker

Ramp berukuran kecil yang digunakan untuk

melakukan peluncuran. Dapat dipindah tempatkan sesuai

kebutuhan.

I. Bank

Bidang datar atau miring yang dapat digunakan

untuk melakukan trik, yang kemiringan dan ukuranya

bervariasi

J. Bowl/Pool

Dahulu merupakan kolam renang yang tidak berisi

air, permukaan berbentuk kurva dan tidak bersudut 90o.

Sekarang ini bowl menggunakan beton ataupun papan kayu

dalam pembuatanya.

K. Funbox

Kombinasi dari bank, ledge, flatbox, dan rail,

Biasanya ukuranya bervariasi.

L. Pyramid

Terdapat empat bidang miring membentuk piramid,

tetapi pada bagian atas datar yang berfungsi untuk

melakukan transisi.

M. Grind box

Media berbentuk kotak yang pada sisi   tepianya

terdapat coping yang berfungsi untuk melakukan trik
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grind/slide.

N. Flatrail

Susunan dari pipa besi yang sejajar tanah dengan

ketinggian 30-60 cm diatas permukaan tanah yang

digunakan untuk melakukan grind/slide.

O. Stair

Merupakan tangga biasa yang berada di jalanan 

ataupun tempat publik lainya yang berfungsi untuk

melakukan manuver trik.

P. Mega ramp

Ramp yang berukuran besar yang digunakan untuk

melakukan trik di udara, pembuatan dilakukan secara 

kostumisasi.

2.4. BMX
2.4.1. Sejarah BMX

BMX pertama kali muncul pada awal tahun daerah California 

selatan ini memulai membalap sepeda merek 1970-an. Ukuran dan 

ketersediaan model design oleh Schwin yang dinamai Schwin Sting Ray 

membuatnya dijadikan pilihan sepeda yang sesuai, hanya karena 

didesain mudah untuk dipakai dan kesesuaian penampilan dan 

kemampuan sebagai sepeda BMX. 

Gambar 2.14 Skatepark Layout
Sumber: morgan-hill.ca.gov
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Lomba BMX sangat fenomenal pada pertengahan tahun 1970. 

Saat itu masih mengadopsi lomba offroad (lintasan tanah). Pada 

pertengahan dekade, olahraga ini mulai dikenal dan banyak produsen 

yang tertarik untuk mulai memproduksinya. Pada April 1981, Federasi 

BMX International didirikan, Kejuaraan Dunia pertama diselenggarakan 

pada tahun 1982. Sejak January 1993, BMX berintegrasi menjadi Union 

Cycliste Internationale.

BMX Freestyle adalah ajang kompetisi tahunan di Summer X 

Games Extreme dan Etnies, diselenggarakan besar-besaran di dua 

negara bagian Amerika Serikat. Pada tahun 2003, the Komite Olimpiade 

International menetapkan BMX sebagai olahraga Olimpiade pada tahun 

2008 di Beijing, China. Adalah Maris Stromberg (pemuda dari Latvia) 

dan Anne-Caroline Chausson (gadis asal Perancis) telah dinobatkan 

sebagai Juara Olimpiade pertama.

Sejarah di Indonesia pada Akhir 80an dan awal 90an boleh 

dikata masa suram bagi perkembangan BMX di Indonesia. Nama 

komunitas penggemar BMX sudah terlanjur dicap jelek oleh mata awam. 

Berbau kriminal dan beragam tindakan negatif lainnya. Buntutnya, dunia 

BMX sepi dari arena lomba. Sponsor pun enggan mengucurkan dana, 

pamor BMX turun drastis. BMX mulai terangkat lagi pada tahun 1995.

Gambar 2.15 Lomba BMX Kategori Offroad 
Tahun 1970 

Sumber: en.wikipedia.org
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Komunitas Senayan ini pun tumbuh pesat, berkembang menjadi 

sentral dan ajang kumpul bagi seluruh komunitas BMX di Jakarta dan 

sekitarnya. Ada yang datang dari Kemayoran, Pulo Gebang, Pondok 

Kopi, Ciputat, bahkan ada dari Depok dan Cikarang. Kini, komunitas 

yang ada tumbuh berdasarkan lokasi saja. Kecil-kecil tapi jumlahnya 

bisa sampai ratusan. Senayan hanya tempat berkumpul bukan sebuah 

tempat asosiasi Komunitas BMX. Super Tetra, sebuah komunitas BMX 

yang didirikan oleh anak-anak muda di bilangan Kayu Tinggi, Pulo 

Gebang dan sekitarnya. Komunitas ini tumbuh dari seringnya frekuensi 

berjumpa dan bermain bersama di satu lokasi (asosiasibmx.com)

Keterbatasan alat bantu untuk bermain membuat rasa solidaritas 

tumbuh subur. Tak jarang, mereka harus membuat sendiri sebuah 

papan lompatan. Semuanya serba mandiri. Mencari kayu sisa proyek 

bangunan, merancang hingga membuat papan itu. Dari situ, 

kekompakan dan daya kreativitas terjalin dengan bagus.

Di luar negeri, perkembangan BMX sudah demikian maju. Atlet 

tidak kesulitan mencari arena bermain untuk semua kelas. Sponsor pun 

“jor-jor-an” dalam mendukung sebuah tim. Semuanya serba disiapkan 

dengan serius. Contohnya adalah soal teknologi, mereka sudah 

memproduksi sepeda BMX dengan bahan aluminium alloy dan titanium. 

Sepeda semakin kuat dan tahan banting tapi ringan untuk diajak 

melakukan di udara. Anak-anak muda kita hanya bisa melihatnya lewat 

majalah, internet dan tontonan di VCD. Dan bagi mereka itu sudah 

cukup memuaskan.

Untuk menampung penggemar sepeda BMX di Indonesia, maka 

pada tanggal 1 April 2001 didirikanlah suatu perkumpulan penggemar 

sepeda BMX dengan nama ASOSIASI BMX INDONESIA. Asosiasi ini 

merupakan suatu wadah atau perkumpulan yang dibentuk oleh 

sekelompok pemerhati sepeda BMX, disahkan oleh Akte Notaris pada 

tanggal 9 Januari 2003 dan diketahui oleh Ikatan Sport Sepeda 

Indonesia (ISSI) pada tanggal 24 Februari 2003. Ide pendirian asosiasi 

ini diharapkan agar dapat menjalin komunikasi dan mendapatkan 

informasi dalam hal pengembangan bakat, keterampilan penggemar 

dan pengguna sepeda BMX di seluruh Indonesia pada umumnya.
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2.4.2. Kategori olahraga BMX
Jenis atau macam-macam BMX sebenarnya dari dahulu hanya ada 

satu ragam. Namun, dari tahun ketahun, BMX mengalami perubahan 

sehingga orang mengenal BMX tidak hanya satu macam saja. Ada dua 

jenis BMX secara umum, yaitu BMX Racing dan BMX Freestyle. Pada 

perkembanganya BMX Freestyle terbagai lagi menjadi jenis jenis yang 

berbeda, diantaranya BMX Dirt Jump, BMX Flatland, BMX Park, BMX 

Street, dan BMX Ramps (Apep, 2007). 

A. BMX Racing

BMX Racing merupakan awal mulanya jenis sepeda BMX. 

Racing sendiri memiliki arti yaitu balapan, dengan kata lain BMX

Racing adalah BMX balapan dengan sebuah sirkuit lengkap dan 

halang rintang berupa gundukan tanah yang dibuat sedemikian rupa 

sehingga pembalap bisa berpacu. Perlengkapan dalam kategori 

olahraga BMX ini sama seperti olahraga motocross mulai dari helm, 

sarung tangan, jersey (pakaian balap), dan celana balap. Sepatunya 

berupa sepatu kasual, tidak seperti sepatu motocross (Apep,2007).

Sirkuit dalam BMX racing memang tidak jauh berbeda dengan 

sirkuit untuk motorcross, yaitu sirkuit yang terdiri dari berbagai 

rintangan yang bermacam-macam ukurannya. Selain haling lintang, 

sirkuit wajib menyediakan tempat start yang biasanya dibuat lebih 

tinggi dari daratan sirkuit.

Gambar 2.16 BMX Racing 
Sumber: Bmxnews.com
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B. BMX Freestyle

BMX Free-style berasal dari pecinta BMX yang sering bermain 

di jalanan (Apep,2007). Free-style sendiri memilik arti yaitu gaya bebas. 

Jadi bisa diartikan bahwa para pemain BMX ini benar-benar bergaya 

bebas yang sulit untuk ditiru dan dilakukan oleh orang lain. BMX Free-

style lebih berkembang dan populer dibandingkan BMX Racing. BMX 

Free-Style dibagi menjadi dua kategori diantaranya Flatland dan aerial 

yang dikategorikan menjadi 3 kategori Dirt jump, Park, dan Street.

Dalam BMX Freestyle dikenal lima kelas perlombaan, yaitu:

� Novice, kelas yang digunakan rider baru,

� Intermediate, kelas yang dihunakan untuk rider 

kemampuan menengah,

� Expert, kelas untuk rider dengan kemampuan tinggi

� Superclass, deigunakan untuk rider semi-profesional

� Pro, kelas tertinggi dalam Freestyle BMX, hanya untuk 

rider professional

1) BMX Flatland

BMX Flatland tidak 

membutuhkan medan yang 

susah dalam permainannya 

hanya mengandalkan 

kreatifitas yang tinggi untuk 

bisa bergaya bebas diatas 

sepeda. Dengan medan 

tembok atau aspal yang 

lantainya rata. Oleh karena 

itu permainan BMX ini 

disebut flatland. 

Gambar 2.17 BMX Flatland 
Sumber: en.wikipedia.org
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2) BMX Aerial

BMX Aerial adalah ketangkasan BMX dengan teknik 

mengudara (Apep,2007). BMX Aerial dibagi menjadi 3 yaitu:

a. BMX Dirt Jump 

BMX Dirt Jump hanya dilakukan ditanah, karena itu 

disebut Dirt jump. Dalam permainan ini hanya diperlukan 

gundukan-gundukan tanah yang cukup tinggi dan dibentuk 

sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk melakukan 

trik-trik diudara. Gundukan tanah tersebut dibagi dua yaitu 

take off dan landing.

b. BMX Ramps 

BMX Ramps adalah BMX yang melakukan trik 

mengudara dengan bantuan vert. Nama vert berasal dari 

kata vertical yang menunjukan jalur berhadapan berbentuk 

vertical.

c. BMX Street 

BMX Street atau sering disebut BMX jalanan. 

Kategori BMX ini dibagi menjadi dua yaitu BMX Street 

natural dan BMX Street park.

� Sekelompok BMX Street natural bermain di 

tempat fasilitas umum yang sering mengganggu 

penguna fasilitas umum. BMX Street sering 

beurusan dengan kemanan, namun hal-hal tadi 

merupakan sebuah tantangan yang mereka cari 

untuk sebuah kepuasan ataupun pengalaman. 

� BMX Street Park adalah alternative dari BMX 

Street natural. Karena BMX Street bermain di 

Skate park atau dimana para pemain BMX Park 

berlatih. Hal ini mengurangi dampak negatif 

terhadap masyarakat dikalangan sekelompok 

BMX Street Natural.
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2.4.3. Teknik-teknik dasar
Untuk melakukan ketangkasan BMX diperlukan beberapa 

perlengkapan body protector seperti helmet, sarung tangan, pelindung 

sikut, pelindung lutut, serta pelindung tulang kering. Body protector 

merupakan alat pengaman untuk meminimalis kecelakaan. Dalam 

mempelajari ketangkasan BMX kemampuan untuk mengenal sepeda, dan 

menguasai trik bunny hop, dan memulai jumping/lompatan dengan 

gundukan tanah kecil. Ada beberapa trik BMX untuk pemula diantaranya:

1. Bunny Hop 
Bunny hop adalah trik yang sangat dasar di BMX. 

Trik Bunny Hop diambil dari nama bintatang yaitu 

bunny/kelinci, karena trik ini hampir sama dengan lompatan 

1 2 3 

6 54 

7 8 9 

Gambar 2.18 Teknik BMX 
Sumber: Search engine Google
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kelinci. Trik Bunny Hop ditemukan oleh Dave Vanderspek 

sekitar 1983.

2. One Hand 

Trik ini ditemukan oleh Mike Poulson sekitar tahun 

1982 di bulan juni dan menjadi cover majalah BMX Plus. 

Trik ini sangat mudah, ketika sedang mengudara satu 

tangan dilepas dan ketika mendarat diusahakan agar kedua 

tangan sudah memegang stang.

3. No Hand 

Trik ini ditemukan sekitar tahun 1983, trik ini 

merupakan kelanjutan dari trik one hand, ketika sedang 

mengudara kedua tangan dilepaskan dari setang, menjepit 

sadel jok menggunakan lutut merupakan kunci keberhasilan 

dari trik ini.

4. One Footed

One footed adalah sebuah trik dengan melepaskan 

satu kaki dari pedal, bisa kaki kanan atau kaki kiri. Trik ini 

ditemukan sekitar 1979 dan dipublikasikan oleh majalah 

BMX Plus. Tingkat kesulitan tidak jauh berbeda dengan 

teknik one hand walaupun telat untuk mengembalikan kaki 

ke pedal tidak akan terlalu fatal karena teknik ini lebih 

terkontrol. 

5. No Footed 

Trik ini adalah kelanjutan dari trik one footed, yaitu 

melepaskan kedua kaki dari pedal saat melayang di udara. 

Trik ini ditemukan sekitar tahun 1983 oleh Ron Wilkerson. 

Teknik yang perlu diperhatikan adalah ketika mendarat kaki 

harus kembali menginjak pedal jika tidak akan 

mengakibatkan benturan yang keras pada tulang kering 

sehingga bisa mengakibatkan luka sobek, dan memar 

akibat benturan pedal. Maka gunakanlah alat pengaman 

shin guard (pelindung kering) untuk meminimalisasi 

kecelakaan tersebut.
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6. Cancan

Cancan adalah sebuah trik dengan cara melepaskan 

salah satu kaki kesamping yang berlawanan, dengan posisi 

kaki diatas batang sepeda dan dibawah tangan. 

7. X-Up

Trik ini adalah trik yang sudah lama ditemukan 

ditemukan sekitar tahun 1970-an. Trik ini disebut X-up

karena kedua tangan akan membentuk huruf X ketika 

melakukannya tetapi tangan tetap memegang setang. 

8. Tabletop 

Teknik Tabletop adalah dengan cara memiringkan 

sepeda kesamping kiri atau kanan. Trik ini merupakan trik 

yang cukup lama dan ditemukan sekitah tahun 1968 oleh 

Johny Tabletop.

9. Nothing

Nothing adalah perpaduan trik No Hand dan No 

Footed. Trik ini ditemukan oleh Chris Mooler sekitar tahun 

1988. Trik Nothing dilakukan dengan casra melepaskan 

tangan dan kaki secara bersamaan. Sebelum mempelajari 

trik Nothing harus bisa menguasai No Hand dan No Footed 

yang merupakan teknik dasar dari trik Nothing.

10. Tabogan 

Tabogan adalah sebuah trik dengan cara satu 

tangan memegang sadel jok dengan tangan satunya tetap 

memegang setang. Trik ini ditemukan sekitar tahun 1986 

oleh Jeff Tabachi. 

11. Barspin

Barspin adalah trik yang disempurnakan dari trik 

busdriver. Teknik yang digunakan adalah dengan cara 

memutarkan setang tetapi tangan tidak menempel di setang 

dengan cara dibantu oleh dorongan tangan sehingga setang 

bisa berputar kemudian ditangkap oleh kedua tangan. 
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12. Turndown 

Turndown adalah trik BMX yang tidak melepaskan 

tangan ataupun kaki, tetapi trik yang melipat posisi sepeda 

dengan posisi berdiri. Trik ini ditemukan sekitar tahun 1970 

oleh Harry Leary.

13. Superman 

Superman adalah trik dengan cara menendangkan

kaki ke belakang tetapi tangan tetap menempel di setang. 

Trik superman diperoleh karena trik ini hampir seperti 

superman ketika sedang terbang. Trik ini ditemukan oleh 

Bob Kohl. 

14. 360° 

Trik 360° adalah trik memutar diudara 360 derajat. 

Tingkat kesulitan trik ini cukup tinggi karena, trik ini 

dilakukan dengan cara memutarkan badan dan sepeda 

kekanan atau kekiri. Trik ini ditemukan oleh Stu Thompson 

sekitar tahun 1975. 

15. Tailwhip

Tailwhip adalah sebuah trik dengan cara 

melepaskan kaki kemudian memutarkan batang sededa 

360° tetapi tangan tetap memegang setang kemudian 

ditangkap kembali oleh kaki di pedal. Trik ini ditemukan oleh 

Mat Hoffman sekitar tahun 1990. 

16. Backflip

Backflip adalah sebuah trik dengan melakukan 

putaran 360 derajat kebelakang. Trik ini ditemukan oleh 

Jose Yanez sekitar tahun 1984.
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2.4.4. Rintangan (Obstacle) BMX
Dalam permainan BMX rintangan terbagi dalam dua kategori yakni 

untuk BMX Racing menggunakan trek/lintasan tanah yang sama seperti

lintasan motocross. BMX Freestyle rintangan (obstacles) menggunakan

rintangan pada olahraga skateboarding.

A. Rintangan (obstacle) BMX Racing

BMX Racing pertama kali di lombakan di Olimpiade

Beijing. Trek didesain tertutup dan jika diukur dari sumbu maka 

panjangnya antara 300 sampai 400 m. lebar minimum pada

garis start 10 m dan tidak kurang dari 5 m. terdapat beberapa

rintangan berupa gundukan tanah. Setiap babak terdiri dari

8 rider yang saling bersaing.

10 11 12 

13 14 15

16

Gambar 2.19 Teknik BMX 
Sumber: Search engine Google
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1) Starting hill

Dengan lebar minimal 10 m dan ketinggian 

minimal 1,5 m dari permukaan tanah yang berfungsi 

untuk akselerasi pertama rider. Sudut miring pada bukit

panjang minimal 12 m dari garis start.

2) Starting gate

Merupakan pagar yang difungsikan untuk awalan 

pertandingan. Pagar ini memliki lebar 8 meter dan

tinggi 50 cm. Rider memulai pertandingan dengan

menekan starting gate dan ketika aba-aba dimulai secara

otomatis akan menutup.

3) Intial straight

Intial straight atau permulaan setidaknya memiliki

panjang 40 m dimulai dari akhir starting hill dan awal

rintangan pertama. Intial straight tidak boleh terletak lebih

dari 35 m dari starting gate atau kurang dari 20 m dari

belokan pertama.

Gambar 2.20 BMX Racing Track
Sumber: dsr.wa.gov.au
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4) Belokan pertama

Belokan pertama atau disebut berm berfungsi

untuk menambah akselerasi dan kecepatan rider, lebar

berm tidak boleh kurang dari 6 m pada sumbu tengahnya

dan pada sisi luar terdapat tanggul.

5) Belokan dan rintangan

Trek setidaknya memiliki 3 belokan dengan lebar 

minimal 5 m pada tiap belokan. Rintangan di desain

dengan fokus pada keselamatan rider di semua usia.

Jarak minimum pada intial straight adalah 10m. Tingkat

kesulitan rintangan di dasari pada ketinggian dan

kemiringan rintangan.

6) Garis finish

Garis finish memiliki lebar 24 cm dengan warna

putih yang ditengahnya terdapat garis hitam dengan lebar

4 cm. Ketinggian spanduk di atas garis finish harus diatur 

ketinggiannya agar   tidak  mengganggu rider pada

saat melintasi garis finish.

B. Rintangan (obstacle) BMX Freestyle

Berbeda dengan kategori racing yang memerlukan

kecepatan, BMX Freestyle membutuhkan obstacle untuk

melakukan trik-trik yang membutuhkan ketangkasan,

kecermatan dan tentunya kecepatan. Berikut ini merupakan

rintangan atau obstacle pada kategori BMX Freestyle;

1) Quaterpipes

Merupakan seperempat lingkaran yang berfungsi 

untuk transisi vertical.

2) Halfpipes

Halfpipe gabungan dari 2 quaterpipes yang saling 

berhadapan.

3) Vert ramp

Vert ramp setidaknya memiliki tinggi 2,5 m untuk

melakukan transisi vertical.

4) Extension
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Extension bisa ditemukan pad halfpipes. Extension

adalah perjanjangan untuk memperoleh akselerasi dan

ketinggian pada ramp.

5) Spine

Gabungan 2 quaterpipes yang saling membelakangi.

6) Bank

Bidang datar atau miring yang dapat digunakan 

untuk melakukan trik, yang kemiringan dan ukuranya

bervariasi.

7) Roll in

Sebuah quarterpipes tetapi bentuknya berbukit 

yang berfungsi untuk memperoleh kecepatan.

8) Cradle/over-vert

Biasanya ditemukan di bowl yang memungkikan 

untuk melakukan manuver over-vert.

9) Funbox

Kombinasi dari bank, ledge, flatbox, dan rail, 

Biasanya ukuranya bervariasi.

10) Volcano 

Sebuah kerucut silinder yang atasnya datar tidak 

lancip. 

11) Nessy 

Ramp yang melengkung dengan kicker pada ujungnya 

berfungsi untuk melakukan lompatan. 

12) Handrail 

Pipa besi yang berada di tangga yang berfungsi untuk 

melakukan trik grinding



Extreme Sport Center di Kota Semarang | 50  
 

Gambar 2.21 BMX Freestyle obstacle
Sumber: skatedeluxe.com
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2.5. Inline Skate
2.5.1. Sejarah Dan Perkembangannya

Olahraga sepatu roda berasal dari negeri Belanda, diciptakan 

sekitar abad ke 17 oleh seorang penggemar ice skating. Dia ingin 

mengubah permainan ice skating menjadi permainan yang dapat 

bergerak di atas tanah atau jalan keras. Tahun 1763 Joseph Marlin 

seorang teknisi Belgia dan pembuat alat-alat musik mencoba berlari 

dengan peralatan ice skating yang dilengkapi dengan roda kecil dari 

besi, tapi tidak bisa berkembang pada waktu itu karena ada larangan 

pemerintah Belanda bermain sepatu roda di jalan raya. Tahun 1863 

seorang bernama James Leonard Plimton’s pencipta “Rocking Skate”

yang kemudian ia patenkan menjadi sangat popular, ia kemudian 

dijuluki “Bapak Pencipta Sepatu Roda”.

Olahraga itu kemudian popular di Amerika, Inggris dan Austria. 

Tahun 1876 terbentuk organisasi sepatu roda di Inggris yang bernama 

NSA (The National Skating Association). Tahun 1924 berdiri organisasi 

sepatu roda Internasional dengan nama Federasi Internationale de 

Roller Skating (FIRS). Sekarang sudah menyebar di 5 benua dengan 42

anggota federasi nasional.

Kejuaraan dunia diadakan setiap dua tahun sekali dalam nomer 

Roller Speed Track, Artistic Roller Skating dan Roller Hockey, untuk 

Speed Roller Skating direncanakan diadakan kejuaraan setiap tahun di 

Indonesia. Masuknya sepatu roda di Indonesia ketika masa penjajahan 

Belanda yang membawa permainan itu ke Indonesia, kemudian 

menjalar pada anak-anak orang Indonesia yang kebetulan orang tuanya 

bekerja pada Belanda. Tahun 1978 muncul perkumpulan sepatu roda 

yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Djakarta (Imada), dan pada 

tanggal 7 Oktober 1979 terbentuk Pengda Perserosi DKI Jakarta. Pada 

tanggal 24 – 26 April 1981 dilaksanakan Munas Perserosi I, diikuti oleh 

10 utusan Pengda Perserosi. Dan dalam Munas Perserosi I resmi 

terbentuk PB. Perserosi dengan 14 anggota Pengda yaitu Aceh, Sumut, 

Sumbar, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, Kaltim, Sulsel, Sulut, Sulteng, 

Riau, Bengkulu, dan DKI Jakarta.
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Peraturan pertandingan berlaku untuk semua perlombaan 

sepatu roda di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan perlombaan ini 

bersifat mengikat dan merupakan pedoman pokok bagi setiap anggota 

Perserosi yang mengikuti perlombaan sepatu roda. Perlombaan sepatu 

roda dibagi dalam kelompok umur untuk putra dan putri, yaitu :

A = kelompok 6 – 9 tahun

B = kelompok 10 – 12 tahun

C = kelompok 13 – 16 tahun

D = kelompok 17 tahun ke atas

E = kelompok bebas

Peserta haruslah anggota Perserosi Daerah, mempunyai tanda 

anggota Perserosi, memakai seragam perkumpulan, memakai nomer 

peserta dan harus sehat rohani dan jasmani. Nomor pertandingan 

dalam sepatu roda terdiri : sprint 200, 400, 500 meter, estafet, 

ketangkasan dan jarak menengah. Untuk ketangkasan dibagi beberapa 

nomor lagi, yakni; jumping, menerobos gawang, zig-zag, lompat ban, 

jumping balance, angka delapan, mundur, zig-zag melebar, lompat jauh 

dan membentuk huruf S.

2.5.2. Jenis Olahraga Inline Skate
A. Aggressive lnline Skate

Merupakan jenis Inline Skate yang dirancang khusus untuk

melakukan teknik grinding dan spin. Kategori ini dilakukan di jalanan

maupun di skatepark. Skating yang dilakukan dijalanan mempunyai 

unsur utama yakni melakukan grind pada siku obstacle atau pada

rail, dan melakukan lompatan-lompatan tinggi yang biasa disebut

“gaps”. Sedangkan skating yang dilakukan di tempat khusus atau

skatepark menampilkan berbagai variasi trik yang diciptakan melalui

rintangan-rintangan selayaknya olahraga skateboarding.

B. Inline Speed Skating

Atau biasa disebut Inline Racing merupakan kategori yang

berbeda dari Aggressive Inline Skate. Inline Speed Skating

membutuhkan konsentrasi dan kecepatan, tujuannya adalah 

meluncur secepat mungkin pada trek yang tersedia. Untuk tipe

kompetisi yang dipertandingkan adalah sebagai berikut;
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1) Time trials

2) Team time trial

3) Elimination races

4) Mass start distance race

5) Endurance races

6) Point to point race

7) Relay races

8) Stage races

9) Pursuit races

10) Elimination + point to point race

C. Freestyle Slalom Skating

Freestyle slalom skating adalah bidang inline skating yang

sangat teknis yang melibatkan trik yang di lakukan disekitar garis

lurus dari kerucut (cone) yang mempunyai jarak atau spasi. Jarak

yang paling umum digunakan dalam kompetisi adalah 80cm, adapun 

yang menggunakan jarak pada 50cm dan 120cm.

2.5.3. Teknik Dasar Inline Skate
Terdapat tiga teknik dasar pada olahraga Inline Skate, yakni teknik

berjalan atau meluncur, berbelok, dan berhenti. Meluncur merupakan hal

yang dilakukan untuk melakukan perpindahan dari tempat semula.

A. Berikut merupakan cara untuk berjalan atau meluncur pada olahraga

Inline Skate

� Bermainlah/berjalanlah dulu di alas karpet atau diatas rumput.

� Usahakan  jangan  berpegangan  pada  orang  lain/benda, 

Gambar 2.22 Aggressive Inline(Kiri), Speed Inline(Tengah), 
Slalom Inline(Kanan)

Sumber: google search engine, 2016
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berjalanlah atau setidaknya berdirilah sendiri dan melangkah

perlahan-lahan.

� Posisi tubuh agak membungkuk, kaki membentuk huruf "V", 

lutut agak ditekuk lalu berjalan perlahan-lahan dengan kaki 

diangkat bukan digeser.

� Berjalan dengan tempo lambat terlebuh dahulu dan bertahap

ke tempo yang lebih cepat.

� Jika sudah bisa berjalan dengan tempo cepat, maka bisa 

mulai memakai pola 5:1 yaitu berjalan 5 langkah, meluncur 1

kali.

� Jika berjalan sudah lancar, maka bisa meluncur. Tapi tetap

diperhatikan posisi tubuh, kaki dan tangan, yaitu tubuh agak

membungkuk, tangan diayun, dan kaki membentuk huruf "V". 

(en.wikipedia.org)

B. Teknik dasar selanjutnya adalah cara berbelok, teknik ini ada berbagai 

macam cara melakukannya yakni sebagai berikut;

1) Belok Rangka A

Teknik ini tergolong mudah, pemain cukup dengan 

membentuk rangka A pada kakinya dan memanfaatkan

tekanan jempol kaki untuk berbelok. Jika ingin belok ke kiri,

maka jempol kanan yang di tekan. Jika ingin belok ke kanan 

maka jempol kiri yang harus di tekan. Kelebihan belok ini 

yakni derajat putaran lebih banyak.

2) Belok Parallel

Teknik belok ini memanfaatkan kemiringan badan. 

Untuk melakukannya, kaki harus membentuk

formasi"Gunting" lalu memiringkan badan. Jika ingin ke kiri,

maka formasi gunting kiri, jika belok ke kanan, maka formasi 

gunting tangan. Formasi gunting itu maksudnya adalah kaki

diletakkan di depan kaki yang lainnya.

3) Belok Silang

Teknik ini sangat baik untuk meluncur dengan

kecepatan maksimal. Untuk melakukan teknik ini, tidak hanya

butuh sekedar kemiringan badan saja, tetapi juga kecepatan
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kaki maupun kecepatan lajuan. Karena untuk melakukan 

teknik ini ada saat dimana atlet harus miring dengan kaki 

hanya menapak satu, teknik ini biasa digunakan dalam Inline 

Speed Skating.

C. Selain teknik berjalan dan berbelok yang tidak kalah pentingnya adalah

teknik berhenti.

1) Rem Tumit

Ini adalah rem paling mudah, teknik ini 

memanfaatkan heel brake. Rem ini adalah rem paling efektif

jika ingin berhenti mendadak, kelemahan rem ini adalah 

menghabiskan heel brake.

2) T-Stop

Rem ini biasa digunakan oleh atlet Slalom atau

Speed. Untuk melakukannya, salah satu kaki harus di 

putar "C" 90o sehingga kaki ini berada di kaki yang lain

dan membentuk huruf T. Karena metode ini memanfaatkan

ban dan akan cepat menghabiskan ban.

3) Rem Memutar

Rem ini tergolong mudah, hanya memanfaatkan 

keseimbangan badan saja.

2.5.4. Rintangan (Obstacle) Inline Skate
Pada kategori Aggressive Inline Skate penggunaan rintangan atau 

obstacle hampir sama dengan olahraga skateboarding. Aggressive Inline 

Skate berfokus pada trik grinding dan spin yang lebih banyak 

menggunakan vert dan rail. Freestyle Slalom Skating hanya menggunakan

bidang yang datar saja, karena pada prinsipnya trik pada kategori ini

menggunakan kerucut dan tertata dengan jarak yang sama. Lain halnya

dengan Inline Speed Skating yang membutuhkan lintasan sebagai arena

untuk melakukan olahraga ini. Berikut merupakan karakter lintasan Inline

Speed Skating menurut CERS-CES Sport Rules, 2014;

A. Road inline speed skating

Road Inline speed skating adalah salah satu dari dua

jenis lapangan Olimpic speed skating. Road Inline speed

skating berukuran minimal 400m  dan bermaterial aspal
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dengan tidak memiliki standart bentuk lapangan dan bersifat

outdoor. Letak Arena Road ini biasanya berada di satu arena

dengan arena Track, tetapi ada juga yang letak nya terpisah 

oleh arena Track nya.

1) Standar Road Inline Speed Skating;

a) Lebar jalan tidak boleh kurang dari 8 meter,

b) Permukaannya harus rata, mulus, dan tanpa

cekungan,

c) Road Inline speed skating minimal berukuran

400m dan maksimal 600m.

2) Kategory perlombaan yang dipertandingkan di arena

Road Inline Speed Skating:

a) Sprint 200 m ITT (Individual Time Trial)

b) Sprint 500 m Qualification

c) Relay 5000 m Team

d) 10.000 m Point to Point

e) 20.000 m Elimination

B. Track inline speed skating

Track speed skating adalah format lapangan speed 

skating lainnya. Arena track inline speed skating berukuran

200m dan bermaterial beton/aspal yang dilapisi cat Vesmaco 

atau yang dilapisi material kayu. Lapangan ini memiliki

standart yang telah ditetapkan oleh FIRS (Federation

Internationale de Roller Sports) berupa ukuran yang presisi di 

tiap belokan dan bentuk lapangan yang miring atau bank 

track. Arena track bersifat outdoor maupun indoor.

1) Standar Track Inline Speed Skating:

a) Track Inline Speed Skating berukuran 200 m, dengan

lebar nya 6 m,

b) Dua straightaways menjadi 57,84 m,

c) 2 (dua) simetris pada tikungan dengan jari-jari dalam

19,42 m dan total panjang keliling setengah dari

masing-masing 42,16 m,

d) Terdapat garis dibagian dalam trek, yang ukurannya.
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Sehingga Total Lebar trek menjadi 6m + 50cm, Garis 

batas ini berbahan tidak licin ketika dilewati dengan

jarak garis melintang setiap 10cm, dengan 2 cm lebar

dan 4 mm tingginya,

e) Material lapisan yang digunakan merupakan material 

yang tidak licin, rata, dan halus,

f) Garis Start/Finish dan batas belokan berwarna putih, 

dengan ketebalan garis 5 cm. Perletakan garis 

Start/Finish terletak 1 m sebelum belokan,

g) Garis persiapan berwarna hitam/selain putih berjarak

50 cm dari garis start/finish.

2) Kategory perlombaan yang dipertandingkan di arena

Track Inline Speed Skating:

a) Sprint 300 m ITT (Individual Time Trial)

b) Sprint 500 m Qualification

c) Sprint 1000 m Qualification

d) Relay 5000 m Team

e) 10.000 m Point to Point

f) 20.000 m Elimination

Gambar 2.23 Lintasan Inline Speed Skating
Sumber: CERS-CEC Sport Rules, 2014
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2.6. Skatepark
Skatepark adalah bangunan rekreasional yang ditujukan untuk 

para skateboarders, pemain sepeda BMX, Inline Skate dan pemain 

ekstrim skateboard untuk bermain dan mengembangkan kemampuan 

teknis mereka. Menurut Carlesa Williams, skatepark adalah ruang yang 

terbuka (outdoor) atau terbuka (indoor) yang dimiliki secara publik 

ataupun privat dan secara spesifik digunakan untuk in-line skating, 

bermain skateboard, dan juga kadang-kadang untuk para pengendara 

sepeda BMX. Kebanyakan skatepark biasanya terdiri dari komponen-

komponen seperti half pipe, vert ramp, banked ramp, dan banyak 

komponen lainnya yang ditujukan untuk kepentingan melakukan tenik 

bermain atau trik atau bahkan ditujukan untuk kepentingan struktur 

desain arsitekturnya (keindahan) tergantung kepada ukuran dari 

skatepark itu sendiri serta kebutuhan dari para penggunanya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, skatepark ada yang 

dimiliki secara pribadi atau privat serta ada juga yang dimiliki oleh umum 

atau publik. Biasanya skatepark yang dimiliki pribadi merupakan indoor 

skatepark dan dikenakan tarif masuk jika ingin menggunakan. Sedangkan 

skatepark yang dimiliki umum dan tidak dikenakan biaya untuk 

penggunaannya biasanya merupakan outdoor skatepark.

2.6.1. Tipologi Skatepark
1. Berdasarkan luas dan cakupan wilayah

a) Skate Dot 

Lebih dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk kecil 

karya seni yang digunakan untuk bermain skateboard, 

dengan desain arsitektur yang minim. Skate dot biasanya 

merupakan sebuah struktur tunggal yang ditempatkan di 

tempat umum yang luas.

b) Skate Spot 

Sekitar 3.000 hingga 5.000 ft
2
. Fitur-fitur pada

Skate spot biasanya  terdiri  dari rintangan-rintangan 

skate, tempat duduk, air, dan fasilitas lainnya. Skate Spots 
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biasanya ditetapkan dalam wilayah publik yang lebih

besar.

c ) Small Neighborhood

Skatepark 5.000 sampai 10,000 ft2 dengan

beberapa fasilitas termasuk toilet, bangku tempat duduk, 

dan parkir. Fasilitas pada Neighborhood skateparks

disesuaikan dengan keragaman daerah dan dengan

berbagai tingkat keterampilan.

d) Large Neighborhood Skatepark 

10.000 sampai 25.000 ft
2
, fasilitasnya termasuk 

tempat duduk  penonton  dan  dilengkapi  dengan  

lampu untuk penggunaan pada malam hari.dan tempat

parkir.

e) Sector Skatepark

Lebih dari 25.000 ft
2
, termasuk alokasi ruang untuk

permainan sepeda dan panjat dinding. Situs sama

dengan Large  Neighborhood  Skatepark  ditambah

konsesi  dan tempat parkir yang lebih luas.

f) County/Regional Skatepark 

Lebih dari 40.000 ft
2
, termasuk fasilitas yang

sesuai untuk kegiatan profesional. Sedangkan fasilitas

lainnya sama dengan sector Skatepark dan tempat parkir

yang lebih luas.

2. Berdasarkan jumlah peminat

a) K urang dari 500 orang

8000 ft
2
, berupa fasilitas tunggal dengan

beberapa jenis rintangan

b) 500-1200 orang

16000 ft
2
, minimal memiliki satu skatepark standar

(10000 kaki
2
)

c) 1201-2000 orang
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24000 ft
2
, berupa suatu sistem yang 

menghubungkan satu neighborhood skatepark dengan

beberapa skatespot.

d) 2001-3000 orang

32000 k ft
2
, berupa suatu sistem yang

menghubungkan satu  regional skatepark satu 

neighborhood skatepark dengan beberapa skatespot

e) 3001-5000 orang

48000 ft
2
, berupa suatu sistem yang

menghubungkan satu regional  skatepark, satu atau 

beberapa neighborhood skatepark dengan beberapa

skatespot

f) 5001-8000 orang

64000 ft
2
, berupa suatu sistem yang

menghubungkan satu regional  skatepark beberapa 

neighborhood skatepark dengan beberapa skatespot.

g) 8001-15000 orang

96000 ft
2
, berupa suatu sistem yang

menghubungkan satu atau beberapa regional skatepark,

beberapa neighborhood skatepark dengan beberapa

skatespot.

h) 15000-24000 orang

120000 ft
2
, berupa suatu sistem yang 

menghubungkan beberapa regional skatepark, beberapa 

neighborhood skatepark dengan beberapa skatespot.

3. Berdasarkan material

a) Permanen (beton)

Merupakan arena dengan bahan dasar beton 

khususnya pada rintangan-rintanganya(ramps).

b) Modular
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Bahan modular terbagi atas kayu, baja, dan 

komposit atau campuran. Bahan modular pada umumnya 

adalah pre-fab.

Skatepark berdasarkan material dapat di klasifikasikan secara 

berikut:

No Material Kelebihan Kekurangan Harga/Biaya Daya Tahan

1 Beton 
(concrete)

� daya tahan lebih 30 
tahun 

� bentuk dasar/organik, 
lengkungan dan 
cekungan lebih baik

� perawatan permukaan 
dan struktur yang 
minimal

� sulit dalam 
Pengerjaan

� waktu pengerjaan 
yang lama

� mahal
� termahal secara 

umum

� Paling 
mahal

� 50+ 
tahun 
untuk 
indoor 
maupun 
outdoor

2 Skalite � permukaan didesain 
khusus untuk skating,
BMX, dan inline

� bagus untuk arena BMX
� daya tahan cuaca lebih

baik dari masonite, dan
triplek

� lebih murah di banding
beton

� Bertahan sangat lama
di indoor

� mahal
� beberapa atau 

seluruh bagian perlu 
pergantian dalam 4-
6 tahun

� Lebih mahal 
dibanding
kayu
(plywoo d),

� lebih murah
dari beton

� 4+ tahun 
untuk
outdoor

� 6+ tahun 
untuk
indoor

3 Baja (metal) � sangat tahan lama, 
tidak perlu penggantian 
permukaan

� bagus untuk arena 
BMX

� tahan dalam segala 
cuaca

� menyerap panas,
� dapat mnjadi sangat

panas
� tidak menyerap air,

dapat sangat licin
saat lembab 

� biaya lebih mahal
dibanding kayu,
butuh biaya untuk
pekerja yang lebih
dalam
pemasangan.

� lebih murah 
dari poly 
carbonate

� lebih mahal 
disbanding
kayu 
(plywood)

� 20+ 
tahun
untuk 
indoor
dan 
outdoor

4 Kayu
birch
(birch
plywood)

� permukaan yang mulus 
untuk skateboard dan 
inline

� tidak
direkomendasikan
untuk BMX

� tidak dapat
bertahan di outdoor

� lebih murah
disbanding 
semua
bahan di
atas

� 5+ tahun
untuk
indoor

� 1+ tahun
untuk
outdoor

5 Masonite � permukaan yang lulus 
untuk skateboard dan 
inline

� tidak 
direkomendasikan 
untuk BMX

� tidak dapat 
bertahan di outdoor

� lebih murah 
dibanding 
semua 
bahan di 
atas

� 3+
tahun 
untuk
indoor

� 1+
tahun 
untuk
outdoor

6 Triplek
(plywood)

� murah � Tidak tahan lama 
baik di indoor 
maupun outdoor

� murah � 2+ 
tahun 

Tabel 2.4 Klasifikasi Material Skatepark
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untuk 
indoor

� 1+ 
tahun 
untuk 
outdoor

2.6.2. Kriteria Skatepark 
Skatepark modern sekarang merupakan sebuah penemuan 

baru, yang bahkan telah dibuat dengan aturan, seperti yang 

dilakukan di California dimana terdapat undang-undang pada 

tahun 1998 yang menetapkan bahwa skateboarding merupakan 

Hazardous Recreational Activity (HRA), sehingga pemerintah 

tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan 

cedera pada para pemainnya. Oleh karena itu kriteria utama dari 

skatepark sebenarnya adalah keamanan untuk para 

penggunanya. Kriteria skatepark publik ditinjau dari berbagai 

aspek seperti (Seattle Park and Recreation dalam Firdaus (2007)):

1. Letak skatepark

� Dibangun sebagai bagian dari taman kota yang luas 

yang menyediakan kenyamanan dan 

mempertimbangkan aktivitas yang berdampingan. 

� Ditempatkan pada area yang mudah dilihat publik. 

� Ditempatkan pada area yang dekat dengan 

transportasi publik, pada daerah yang aksesibel. 

� Dibangun pada lanskaping/ permukaan yang sesuai 

dengan keamanan. 

2. Sarana pada skatepark

� Tempat menonton/ sitting group 

� Keran air siap minum 

� Parkir 

� Area istirahat 

Sedangkan untuk indoor skatepark, walaupun memiliki 

luasan yang lebih terbatas dibandingkan outdoor skatepark, tentu 

memiliki faktor kenyamanan dan keamanan yang lebih baik 

Sumber: SubUrbanrails.com
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dibandingkan outdoor skatepark. Untuk kriteria indoor skatepark, 

perlu diperhatikan sirkulasi antar pemain karena berbeda dengan 

outdoor skatepark yang memiliki area yang lebih luas sehingga 

kemungkinan benturan antar pemain kecil. Indoor skatepark harus 

memperhitungkan sirkulasi antar ramps dan sirkulasi antar pemain 

untuk mencegah kecelakaan dan menciptakan kenyamanan bagi 

para pemain. 

2.6.3. Standar Dimensi Rintangan (Obstacle) Skatepark

Gambar 2.24 Dimensi 1/2 Pipe Ramp
Sumber: diyskate.com

Gambar 2.25 Dimensi 1/4 Pipe Ramp
Sumber: diyskate.com
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Gambar 2.26 Dimensi Ramp
Sumber: diyskate.com

Gambar 2.27 Detail Ramp
Sumber: diyskate.com
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Gambar 2.28 Dimensi Bowl
Sumber: diyskate.com

Gambar 2.29 Grind Box
Sumber: diyskate.com

Gambar 2.30 Kicker
Sumber: diyskate.com
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Gambar 2.31 Rail Tipe A
Sumber: diyskate.com

Gambar 2.32 Rail Tipe B
Sumber: diyskate.com

Gambar 2.33 Dimensi Fun Box
Sumber: diyskate.com
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Gambar 2.34 Dimensi Pyramid
Sumber: diyskate.com

Gambar 2.35 Detail Coping
Sumber: diyskate.com
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2.7. Arsitektur Dekonstruksi
2.7.1. Arti Dekonstruksi

Istilah Dekonstruksi pertamakali digunakan dalam Ilmu 

Kesustraan dan Ilmu Filsafat Perancis dengan konotasi arti sebagai 

metoda. Metoda dalam konteks filosofis yang dilahirkan dari konsep anti-

filosofis (Norris,1987). Gagasan ini berasal dari pandangan-pandangan 

Husserl, Saussure, dan Levi-Strausse yang berakar dari filsafat Yunani 

Kuno dan sejalan dengan pandangan skeptisme.

Pengertian ini digunakan oleh pencetus gagasannya, Derrida 

(yang selanjutnya dikenal sebagai Bapak Dekonstruksivisme) untuk 

merehabilitasi filsafat bahasa tulis terhadap keabsolutan kebenaran filsafat 

bahasa lisan (Derrida, 1967). Derrida mengembangkan konsep 

dekonstruksi kedalam berbagai eksperimen yang mengekspresikan ciri 

kebebasan retorikal atas struktur komposisi formal. Oleh karena itu faham 

Derridean ini dipandang sebagai suatu kontroversi besar dalam bidangnya, 

bahkan populer dengan sebutan “the genius of Irony” (O’Hara, 1983).

Dapat digambarkan bahwa pandangan dekonstruksi lahir dari 

suatu atmosfir yang berlandaskan pada konsep “filosofi-anti”. Pandangan 

yang membatasi perspektif keabsolutan kebenaran, menolak berbagai 

hubungan kausatif (sebab-akibat) dan mengembangkan filsafat historis-

hermeneutis yang memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut (Kleden, 1987) :

a. Jalan untuk mendekati kebenaran bukannya melalui observasi, 

melainkan melalui pemahaman arti atau makna. 

b. Kontrol terhadap salah benarnya pemahaman tersebut tidak 

dilaksanakan melalui test yang direncanakan melainkan melalui 

interpretasi. Interpretasi yang benar akan meningkatkan 

intersubyektivitas sedangkan yang salah akan mendatangkan sangsi. 

c. Pemahaman hermeneutis selalu mendasarkan pemahamannya pada 

pra-pengertian yang dihasilkan dari situasi-situasi reflektif. 

Melihat berbagai filosofi yang melatarbelakangi lahirnya faham 

dekonstruksi ini, akan mudah diduga bahwa pengaruhnya terhadap 

berbagai bidang akan selalu diawali dengan kontroversi. Demikian pula 

dalam konteks arsitektural, dekonstruksi oleh sementara kelompok 

dipandang telah memutarbalikan prinsip-prinsip primordial dalam arsitektur 
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(Zenghelis, 1988).

Menjamurnya perkembangan dekonstruksi dalam arsitektur di 

Amerika dan Eropa telah mengundang kontroversi baik pro maupun kontra

dalam berbagai media cetak. Hal tersebut disebabkan karena berbagai 

tokoh dekonstruksi tersebut adalah para arsitek besar yang sangat 

berpengaruh (influential) terhadap arah kecenderungan arsitektur dewasa 

ini. Sejalan dengan ciri konseptual dekonstruksi yang “licin”, semakin 

memudahkan terjadinya salah interpretasi baik dalam pengolahan 

komposisi maupun struktur pembacaannya (Jenks, 1988).

2.7.2. Dekonstruksi Dalam Arsitektur
Arsitektur sebagai suatu rancang-bangun yang berdasar pada 

faktor utama konstruksi dan estetika. Arsitektur dalam konteks bahasan ini 

dapat dilihat sebagai suatu “struktur” yang ber-grammar (tata bahasa). 

Oleh karena itu pemahaman “pembacaannya” berakar erat pada 

pemahaman filosofis dan kemampuan membacanya (literate).

Penggunaan istilah konstruktif dalam arsitektur sendiri sebenarnya 

sudah dimulai sejak tahun 1920 semasa perkembangan arsitektur avant-

garde di Rusia. Pada masa itu konstruktif lebih dipandang sebagai metoda 

dari pada style (gaya). Hal ini bisa dilihat dari beberapa karya arsitek masa 

itu seperti Rodchenko dan Chernikov yang menjadikan arsitektur sebagai 

agenda teknologi dan bukan sebaliknya.

Secara substantif, metaphora dekonstruktif yang dilandasi oleh 

konsep filosofi-anti ini mempunyai ekspresi-ekspresi yang berada diantara 

pemahaman rasional dan irasional. Oleh karena itu pemahaman secara 

ilmiah saja tidaklah cukup, dituntut suatu kemampuan imajinasi. 

Kemampuan imajinasi memiliki kelemahan karena ketidakterbatasannya 

dan akan menjadi sesuatu yang esensial hanya apabila hasilnya bisa 

dikontrol dengan pemahaman.

Tanpa terjadinya pemahaman, dekonstruksi dalam arsitektur 

adalah tidak mungkin ditelusuri. Berdasarkan empiris, dekonstruksi 

membawa bentuk-bentuk geometri yang cenderung berbentuk “aneh”. Hal 

ini disebabkan oleh adanya pembatasan penerimaan keabsolutan 

terhadap keaslian bentuk-bentuk geometri yang selama ini dikenal.

Esensi bentuk bukan merupakan indikator utama dalam Arsitektur 
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Dekonstruksi. Indikator utamanya adalah esensi makna dan simbol. 

Mendasarkan konsep makna/simbol sebagai suatu esensi kehidupan, 

maka penelusurannya akan sampai kepada simbol tertua yang lahir dari 

kehidupan manusia yaitu bahasa. Dari pendekatan inilah struktur

kemanusiaan dapat digali karena struktur ini merupakan interkoneksi dari 

berbagai simbol/makna yang ada dalam masyarakat. Konsep tentang 

struktur makna/simbol itu sendiri akan berbeda untuk kondisi masyarakat 

yang berbeda.

2.7.3. Acuan Prinsip Arsitektur Dekonstruksi
Acuan prinsip dekonstruksi dalam implementasinya  cenderung  

bersifat subyektif tergantung dari tiap-tiap tokohnya. Karena dalam hal ini 

tiap arsitek memiliki metode, cara pemikiran dan karakter yang berbeda 

dalam mendekonstruksikan karya arsitekturnya. Namun seolah-olah 

memiliki persamaan dalam bentuk luarnya yang kacau, abstrak dan 

imajinatif. Hal tersebut telah menggariskan prinsip-prinsip penting dalam  

pemikiran dekonstruksi, antara lain :

� Tidak ada yang absolut dalam arsitektur. Tidak ada satu cara atau 

gaya yang terbaik, atau landasan hakiki dimana seluruh arsitektur 

harus berkembang. Gaya klasik, tradisional, modern dan lainnya 

mempunyai posisi dan kesempatan yang sama untuk berkembang.

� Tidak ada ontologi dan teologi dalam arsitektur. Tidak ada tokoh atau 

figure yang perlu didewakan atau disanjung. 

� Dominasi pandangan dan nilai absolut dalam arsitektur harus segera 

diakhiri. Perkembangan arsitektur selanjutnya harus mengarah pada 

keragaman pandangan dan tata nilai. 

� Visiocentrism atau pengutamaan indera penglihatan dalam arsitektur 

harus diakhiri. Potensi indera lain harus dimanfaatkan pula secara 

seimbang.

� Arsitektur tidak lagi identik dengan produk bangunan. Arsitektur 

terkandung dalam ide gambar, model dan fisik bangunan, dengan 

jangkauan dan aksentuasi yang berbeda. Prioritas yang diberikan 

pada ide, gambar, model dan bangunan harus setara, karena ide, 

gambar dan model tidak hanya berfungsi sebagai simulasi atau 
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representasi gedung, tetapi juga bisa menjadi produk atau tujuan akhir 

arsitektur.

2.7.4. Tipe-Tipe Arsitektur Dekonstruksi
Arsitektur dekonstruksi bisa lahir dari pengaruh filsafat Derrida, 

sehingga disebut sebagai “dekonstruksi derridean”. Selain daripada itu, 

arsitektur dekonstruksi juga bisa hadir sebagai produk pragmatis dan 

formal yang disebut sebagai “dekonstruksi non-derridean”. Berikut 

merupakan tipe-tipe dari gaya arsitektur dekonstruksi:

A. Dekonstruksi Derridean

Berikut ini adalah beberapa pemikiran Derrida yang mempunyai 

hubungan langsung dengan rancangan:

1) Pembedaan Dan Penundaan Makna

Derrida mempersoalkan seluruh tradisi filsafat Barat 

yang bermuara pada pengertian “ada” sebagai “kehadiran”, 

atau yang disebut metafisika kehadiran (metaphysics of 

presence). Pemahaman terhadap metafisika kehadiran dapat 

dijelaskan sebagai yang hadir itulah yang “ada”. Apabila 

sesuatu yang tidak hadir ingin dihadirkan maka tanda dapat 

menjadi penggantinya. Tanda menghadirkan atau 

merepresentasikan yang tidak hadir (absence). 

Menurut Derrida, kata atau tanda kini tidak mampu lagi 

menghadirkan makna sesuatu yang dimaksud secara serta-

merta. Makna harus dicari dalam rangkaian tanda yang lain 

yang mendahului tanda yang pertama. Derrida menciptakan 

konsep “differance”, yang secara etimologis berasal dari 

paduan dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu “to differ”

(membedakan) dan “to defer” (menunda). Dalam sistem 

tanda, konsep differance melihat bahwa antara yang hadir 

dan yang absen berada dalam kondisi saling tergantung, 

bukannya saling meniadakan. Kehadiran baru mempunyai 

makna bila ada kemungkinan absen yang setara.

2) Pembalikan Hierarki

Dalam memahami suatu fenomena, Strukturalisme 

selalu mengadakan pemilahan (differensiasi) ke dalam 
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elemenelemen yang merupakan hasil abstraksi. Differensiasi 

secara ketat menghasilkan perbedaan dua kutub yang 

dipertentangkan secara diamatral yang dikenal sebagai

oposisi biner (binary opposition). Derrida melakukan 

dekonstruksi terhadap pandangan oposisi ini dengan 

menempatkan kedua elemen tersebut tidak secara hierarkis 

yang satu di bawah yang lain, tetapi sejajar sehingga secara 

bersamasama dapat menguak makna (kebenaran) yang lebih 

luas.

3) Pusat Dan Marjinal

Perbedaan antara “pusat” dengan “marjinal” 

merupakan konsekwensi dari adanya hierarki yang 

ditimbulkan oposisi biner. Marjinal adalah segala sesuatu 

yang berada pada batas, pada tepian, maupun di luar 

(outside), karena itu dianggap tidak penting. Sementara pusat 

adalah yang terdalam, pada jantung daya tarik dan makna 

dimana setiap gerakan berasal dan merupakan tujuan 

gerakan dari yang marjinal. Derrida mempertanyakan 

keabsahan posisi ini dalam konsep “parergon” (para: tepi, 

ergon: karya), yaitu bingkai lukisan. Sebagai yang marjinal, 

parergon oleh Derrida diberi peranan yang penting untuk 

menunjukkan sikap pembalikan hierarki, sehingga memiliki 

posisi setara dengan yang utama dan mempunyai 

otonominya sendiri.

4) Pengulangan Dan Makna

Suatu kata atau tanda memperoleh maknanya dalam 

suatu proses berulang (iterative) pada konteks yang berbeda. 

Dalam arsitektur, penggunaan metafora secara berulang-

ulang akan membuka pemahaman yang lebih baik terhadap 

makna yang dimaksudkan oleh suatu objek arsitektural.

B. Dekonstruksi Non-Derridean

Dekonstruksi non-derridean mencakup dekonstruksi bentuk 

dan struktur bangunan yang didasarkan pada konsepkonsep seperti 

“disruption”, “dislocation”, “deviation” dan “distortion”, sehingga 
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menyebabkan stabilitas, kohesi dan identitas bentuk-bentuk murni 

menjadi terganggu. Dekonstruksi Non-Derridean dikelompokkan 

kedalam lima kelompok utama oleh Aaron Betsky, yaitu sebagai 

berikut:

1) Revelatory Modernist

Diantara semua kelompok yang termasuk dalam 

Dekonstruksi Non- Derridean, kelompok ini merupakan kelompok 

yang paling konservatif. Kelompok ini masih mengutamakan prinsip 

abstraksi dan mengutamakan fungsi, mengoptimalkan 

kemungkinan hasil industri bahan dan prefabrikasi dengan 

menciptakan fragmentasi potongan-potongan, konteks dan 

program prefabrikasi tersebut dan hasilnya adalah kumpulan ruang 

dan objek yang terfragmentasi. Arsitek-arsitek yang termasuk 

dalam kelompok ini adalah Gunther Behnish, Jean Nouvel, Helmut 

Jahn, Emilio Ambasz, dan Eric Owen Moss.

2) Shard & Sharks

Kelompok ini menampilkan bentuk-bentuk yang menyerupai 

serpihan batang dan lempeng yang dikomposisikan sedemikian 

rupa sehingga menampilkan kesan yang semrawut dan penuh teka-

Gambar 2.36 One Central Park karya Jean Nouvel
Sumber: archdaily.com
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teki. Diantara semua kelompok yang termasuk dalam Dekonstruksi 

Non-Derridean, kelompok ini adalah yang paling radikal. 

Programnya adalah membedah, mengolokolok dan merombak 

falsafah arsitektur modern sehingga mencerminkan suatu tatanan 

yang tidak beraturan (chaos). Arsitek-arsitek yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah Frank Gehry, Gunther Domenig, Coop 

Himme(l)blau, Kazuo Shinohara, dan Zaha Hadid.

3) Textualist

Kelompok ini melihat bahwa arsitektur yang ada sebagai 

“built language”, yang tidak mampu lagi mencerminkan struktur dan 

kebenaran yang ada, seperti halnya kata sebagai tanda tidak 

mampu secara serta-merta menyampaikan makna (kelompok ini 

sebenarnya masih termasuk dalam kelompok Dekonstruksi 

Derridean). Denah dan tampak bangunan yang ada hanyalah 

menampilkan bias yang pucat (topeng) dari struktur-struktur 

kenyataan yang ada dengan terlalu banyak diredam (repressed). 

Untuk itu strukturstruktur yang diredam (absence) perlu ditampilkan 

dengan mengangkat konflik-konflik internal yang ada. Arsitek-

arsitek yang termasuk dalam kelompok ini adalah Peter Eisenman, 

Bernard Tschumi, Ben Nicholson, Steven Holl, dan Diller + Scofidio.

Gambar 2.37 Dalian International Conference Center
Karya Coop Himme(l)blau

Sumber: stylepark.com
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4) New Mythologist

Utopia merupakan mitos yang selalu ada pada setiap kurun 

waktu, karena tiada harapan tanpa utopia. Utopia arsitektur modern 

adalah dunia yang satu, utuh dan nyaris sama (international style), 

yang telah gagal memenuhi misi kemanusiaannya. Utopia kedua 

adalah kebalikannya; Dystopia atau vision of self-destruction yang 

tidak berkembang karena kesadaran manusia untuk tetap 

mempertahankan kehidupan. Kelompok ini ingin menciptakan 

suatu utopia sebagai suatu mitologi baru, suatu dunia lain yang 

lokasi dan kaitannya dengan masa lalu, masa kini dan masa 

mendatang tidak dikenali. Diilhami cerita dan film-film fiksi seperti 

Star Wars, Blade Runner dan Star Trek, kelompok ini menggagas 

proyek-proyek imajiner yang menerobos kungkungan gravitasi, 

iklim, langgam dan semua tatanan yang ada. Arsitek-arsitek yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah Paulo Soleri, Lebbeus Woods, 

serta Hodgetts & Fung Design Associates.

Gambar 2.38 Rouen Concrete and Exhibition Hall 
Karya Bernard Tschumi

Sumber: arch2o.com
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5) Technomoprisme

Pada mulanya manusia menciptakan teknologi hanya 

sebagai perpanjangan tangannya, namun seiring dengan 

perkembangannya, hubungan manusia dengan teknologi telah 

menjadi sedemikian menyatu. Sebagai penerus proyek arsitektur 

modern yang belum selesai, kelompok ini mengakomodasi 

teknologi dan membuatnya menjadi artefak yang tidak hanya 

menjadikan teknologi sebagai usaha untuk menciptakan ekstensi, 

manipulasi, mediasi, representasi serta memetakan kembali self-

nya. Arsitek-arsitek yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

MacDonald + Salter, Toyo Ito, Morphosis Architects, dan Holt

Hinshaw.

Gambar 2.39 Eli And Edythe Broad Museum Karya 
Lebbeus Woods

Sumber: broadmuseum.msu.edu

Gambar 2.40 Shanghai Campus Oleh Morphosis 
Sumber: building.co.uk
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C. Dekonstruksi Bentuk Arsitektural

Dekonstruksi bentuk arsitektural dapat dilakukan melalui 

beberapa cara:

1) Secara intelektual 

Melalui permainan sistem-sistem geometri yang kompleks dan 

melibatkan teknologi canggih, seperti yang banyak dilakukan oleh 

Peter Eisenman.

2) Secara pragmatik atau mekanik

Melalui model trial and error, sketsa dan eksperimen lapangan, 

seperti dilakukan oleh Frank Gehry, Zaha Hadid dan Coop 

Himme(l)blau.

3) Secara intuitif 

Melalui pengembangan respons dan impuls kreatif dalam diri 

arsitek, seperti terjadi pada Rem Koolhaas dan OMA.

D. Dekonstruksi Struktur

Dekonstruksi struktur umumnya dilakukan melalui metoda 

pragmatis trial and error, dan dibedakan sebagai berikut:

1) Dekonstruksi konstruksi massa, seperti pada “Chora L Works”

karya Peter Eisenman dan Jacques Derrida.

2) Dekonstruksi konstruksi bidang, seperti pada “Best Products”

karya James Wines atau “Jewish Museum” karya Daniel 

Libeskind.

3) Dekonstruksi konstruksi baja, seperti pada karya-karya Coop 

Himme(l)blau.

4) Dekonstruksi konstruksi kulit, yang masih jarang ditemukan.

2.8. Penerapan Arsitektur Dekonstruksi Zaha Hadid
Zaha Hadid terkenal dengan caranya yang selalu keluar dari pakem 

arsitektur yang biasa. Dia membuat aturan radikal dalam desain yang 

dihasilkan dari berbagai pengalaman desain maupun pemikiranya. Dia 

mencari berbagai sumber untuk mendapatkan bentuk yang estetis dan 

berbagai faktor yang dapat menarik perhatian orang kemudian 

diaplikasikan ke dalam karyanya. 
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Arsitektur yang dihasilkan oleh Zaha Hadid ini merupakan salah 

satu yang menentang aturan, melampaui batasan yang wajar, dan 

membangun apa yang tidak mungkin dibangun. Hasilnya, bangunanya 

sekarang dianggap sebagai salah satu bangunan yang paling aktraktif di 

dunia seperti Heydar Aliyev Culture Centre di Azerbaijan dan Guangzhou 

Opera House dan Galaxy Soho di Cina. Karya arsitekturnya menarik 

perhation orang juga media, selain itu juga karya arsitekturnya merupakan 

simbol dari kemajuan ekonomi suatu negara seperti di Cina.

Zaha Hadid membuat sendiri teknik-teknik dalam berdekonstruksi 

yang belah ditelusuri merupakan teknik yang unik dan menyimbolkan karya 

dekonstruksinya sendiri. Beberapa teknik seperti abstraction, 

fragmentation, lanskape tapak, menentang graviti, layering, permainan 

cahaya, fasad yang mulus dan fluidity merupakan beberapa teknik yang 

dipakai oleh Zaha Hadid. Dibawah ini bagan merupakan teknik 

dekonstruksi dalam arsitektur yang digunakan oleh Zaha Hadid.
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2.8.1. Abstraksi dan Fragmentasi
Abstraksi dan fragmentasi merupakan teknik pertama yang 

digunakan oleh Zaha Hadid dalam berdekonstruksi. Abstraksi adalah 

cara berpikir untuk mengilustrasikan sesuatu dan bagaimana 

menerapakannya. Hadid menjelaskan fragmentasi adalah menentang 

aturan umum arsitektur. Berikut ini beberapa langkah dalam mencapai 

teknik abstraksi dan fragmentasi

A. Collision

Bentrokan antara dua hal dimana kerusakan dan kehancuran yang 

akan menyebabkan deformasi pada kedua penampilan tersebut. 

Zaha Hadid mencoba mengilustrasikan gagasa dari Vitra Fire 

Station dimana gedung ini merupakan hasil dari dua tabrakan 

bentuk geometri yakni, orientasi dari komplek pabrik dengan 

lingkungan dan tapak sendiri.

Gambar 2.41 Teknik Zaha Hadid Dalam Berdekonstruksi
Sumber: Amatalraof thesis,2013
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B. Explosion

Ledakan ini terjadi dari titik pusat kemudian kerusakan dihasilkan 

secara radial disekeliling titik pusat tersebut. Pada karya 

Gmurzynska Gallery di Zurich ledakan diekspresikan dengan warna 

putih dan hitam di dinding, plafond dan lantai.

C. Shattering

Dengan menghancurkan geometri kemudian menyebarkan 

beberapa pecahan tersebut akan membentuk pola yang berbeda 

pula. Gagasan tentang ini digunakan pada projek Malevich 

Tektonic.

Gambar 2.42 Vitra Fire Station
Sumber: Zaha-hadid.com

Gambar 2.43 Interior Gmurzynka Gallery Zurich
Sumber: Zaha-hadid.com



Extreme Sport Center di Kota Semarang | 81  
 

D. Fragmentation

Fragmentasi merupakan representasi dari geologi tapak yang 

kemudian difragmentasi oleh Zaha Hadid. Fragmentasi ini jika 

dikatakan adalah mencincang sebuah benda dengan pisau dimana 

hasilnya merupakan garis persinggungan antara axis-axis.

E. Abstraction

Abstraksi merupakan mendesain dengan cara yang baru dan belum 

pernah dibayangkan sebelumnya. Seperti contoh pada Hague Villa 

yang merupakan hasil dari abstraksi antara konfigurasi konvesional 

dari ruang dalam.

F. Distortion dan Deformation

Cara ini didapat dengan cara menggambar prespektif yang 

kemudian pada mulanya menggambar prespektif dengan tiga titik 

point yang kemudian akan didistorsi untuk menghasilkan bentuk 

baru.

G. Folding

Dalam karyanya seperti rumah sakit Victoria Kirkcaldy Skotlandia, 

bentukan didapatkan dari ektensi lantai yang kemudian dilipat dan 

diteruskan untuk dijadikan tembok dan langit-langit bangunan. 

Gambar 2.44 Abstraksi Hague Villa
Sumber: the complete Zaha Hadid
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Gagasan ini digunakan untuk mendapatkan transisi dari lanskape 

dan parkir mobil.

H. Twisting

Cara ini digunakan pada konsep Madrid Civil Court yang wujud 

bentukannya dihasilkan dengan cara memelintir geometri.

Gambar 2.45 Folding
Sumber: the complete Zaha Hadid

Gambar 2.46 Madrid Civil Court of Justice
Sumber: the complete Zaha Hadid
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I. Erosion

Erosi pada alam terjadi pada bebatuan yang terkikis oleh faktor 

alam seperti angin ataupun hujan. Inspirasi dari proses alam ini 

digunakan untuk mendapatkan bentukan geometri baru.

J. Melting

Proyek terbaru oleh Zaha Hadid, Beko Masterplan di serbia 

merupakan cara menggenerasi sebuah site yang terintegrasi 

dengan dengan lingkungan sekitar melalui bentukan yang seakan-

akan mencair.

K. Throwing

Teknik ini merupakan teknik yang dihasilkan dengan cara seperti 

contoh, memperhatikan aliran angin yang ada yang akan 

menghasilkan bentuk pada karya Middle East Center. Proyek ini 

merupakan jembatan penghubung antara dua buah gedung utama.

Gambar 2.46 Beko Masterplan, Serbia
Sumber: zaha-hadid.com

Gambar 2.47 Middle East Center, Inggris
Sumber: zaha-hadid.com
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2.8.2. Ground dan Gravity
Teknik ini merupakan cara mendesain dengan pola pikir bangunan 

terbebas dari tanah dan objek seakan dibuat melayang-layang dari 

tanah. Selain itu kebayakan proyeknya merupakan proyek yang 

menentang gravitasi yang membuat bangunannya terkesan tidak bisa 

dibangun. Zaha mempelajari teknik menentang gravitasi dari gaya 

suprematisme. Zaha Hadid terinspirasi dari perkataan Kazimir bahwa 

ruang bisa dilihat jika terbebas dari tanah dan titik pendukungnya 

menghilang (Bedell,2003). Teknik untuk mendapatkan konsep ground 

dan gravity adalah sebagai berikut:

A. Mass Cantilever, atau membuat kantilever sepanjang mungkin.

B. Ground Extension, jika pada umumnya topografi tapak tidak datar, 

arsitek biasanya akan meotong untuk mebuat tapak datar, berbeda 

dengan Zaha Hadid, ia membiarkan tapak tersebut tetap apa 

adanya. 

C. Kolom Miring, untuk mencapai konsep menantang gravitasi dan 

sebagai aturan untuk mendapatkan bentuk bangunan, Zaha 

menggunakan kolom miring maupun non-orthogonal kolom untuk 

mendukung blok diatasnya. 

Gambar 2.48 Kantilever Maxxi: National Museum
Sumber: yatzer.com
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D. Carved the Ground, dengan cara membuat bangunan melengkung 

keatas agar terbebas dari tanah.

E. Manipulasi lantai, memanipulasi bentukan lantai yang berbeda-

beda yang akan menghasilkan kantilever-kantilever yang 

bervariasi.

Gambar 2.49 Kolom Miring Pada Parkir Mobil di Strasbourg Prancis
Sumber: zaha-hadid.com

Gambar 2.49 Regium Waterfront, Itali
Sumber: zaha-hadid.com

Gambar 2.50 Konsep Edifici Campus, Spanyol
Sumber: The complete Zaha Hadid
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F. Bentuk miring pada ruang interior maupun eksterior.

G. Erosion, sebagai proses erosi pada alam maka diambil proses ini 

untuk mencari bentuk baru yang mebuat bangunan tersebut 

berlubang-lubang.

H. Manipulasi Masa, dengan cara memanipulasi masa eksterior 

bangunan.

2.8.3. Landscaping 
Masyarakat pada umumnya memandang bangunan yang 

didesain oleh Zaha Hadid dengan lingkungan sekitar sangatlah berbeda 

dari segi karakter, bentuk, maupun material. Kunci utamanya adalah 

bangunan dan tapak bukan meruapakan bangunan yang berdiri sendir 

tetapi sebagai pelengkap bagian dari zona urban. Dia sebisa mungkin 

menganalisa konteks tapak seperti topografi yang kemudian diterapkan 

melalui bentuk bangunan agar satu dengan yang lain tidak saling 

mencolok. Cara mengatasi tentang tapak menurut Zaha Hadid adalah 

sebagai berikut:

A. Mengangkat lantai dasar atau bagian dari lantai dasar agar 

terbebas dari tapak asli.

B. Melenyapkan bagian bangunan agar tidak terlalu menonjol 

terhadap tapak maupun lingkungan tapak.

C. Memanfaatkan topografi pada tapak

D. Menggunakan satu warna untuk bangunan agar alam tetap terjaga.

E. Perkerasan yang warnanya sama dengan bangunan agar menyatu 

untuk membuat landscape lebih menonjol

Gambar 2.51 King Abdullah House of Culture and Art
Sumber: zaha-hadid.com
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F. Formasi garis, jika desain gedung menggunakan garis spiral maka 

seluruh landscape, interior dalam menggunakan garis yang smooth

agar dapat dipandang dengan nyaman.

G. Menggunakan kaca sebagai lantai untuk menyatukan tapak dengan 

bangunan.

H. Adanya roof garden pada proyeknya.

I. Membuat taman di ruang interior.

J. Ekstensi pada dinding bangunan terhadap landscape bangunan.

K. Membentuk masa bangunan dengan cara menerapakan grid urban 

pada konsep bangunan.

L. Membuat bangunan seakan mencair dan bertemu dengan tanah.

2.8.4. Layering
Teknik ini digunakan oleh Zaha untuk membuat void yang 

menakjubkan. Sebagai contoh pemberian lapisan pada lukisan akan 

memberikan kesan dan kedalaman yang berbeda. Lapisan dalam 

arsitektur ini adalah pada lantai gedung yang berbeda- beda yang akan 

memberikan visual mata yang beda. Zaha mempelajari teknik ini dari 

lukisan China yang bermakna bagi Zaha adalah memberikan rasa yang 

dalam dan kebebasan yang tak terbatas. Contoh proyek adalah Darat 

King Abdullah Art and Culture Center yang terinspirasi dari erosi 

bebatuan yang mengghasilkan lapisan-lapisan yang berbeda-beda. 

Gambar 2.52 Lapisan Denah King Abdullah Art Cultural Center
Sumber: zaha-hadid.com
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2.8.5. Permainan Cahaya
Permainan bentuk masa dengan faktor cahaya merupakan teknik 

yang sering digunakan Zaha dimana bayangan dihasilkan dapat 

memberikan dampak yang berbeda terhadap variasi masa dan juga 

aspek visual dan rasa manusia. Faktor cahaya dan bayangan 

merupakan faktor penting diberbagai hasil dari karya artistik dan dapat 

diterapkan dalam arsitektur dengan baik. Berikut merupakan cara Zaha 

dalam mempermaikan cahaya dan bayangan:

A. Juxtaposition, yaitu mengorganisir blok pada garis pararrel dimana 

blok ini terpisah dan berdiri sendiri.

B. Tumpang tindih dan jalinan, blok yang secara juxtaposition dapat 

ditumpang tindihkan dengan blok lainya.

C. Fragmentasi, fragmentasi pada geomteri awal akan membentuk 

berbagai variasi geometri yang berpengaruh pada bentuk 

bayangan.

D. Superposisi, merupakan teknik organisasi blok secara vertikal.

Gambar 2.53 Juxtaposition Pada Landesgartenschau
Sumber: zaha-hadid.com
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2.9. Studi Kasus
2.9.1. Skatepark Taman Menteri Supeno Semarang

Kota Semarang sendiri memiliki Skatepark yang merupakan 

salah satu skatepark terbesar di Jawa Tengah dengan luas 3150 m2

atau sepertiga dari luas taman Menteri Supeno itu sendiri dan termasuk 

dalam kategori sector skatepark. Taman Menteri Supeno atau Taman 

KB merupakan tempat publik yang berdekatan dengan pusat kota dan 

pusat pemerintahan. Dengan adanya dua magnet tersebut menjadikan 

Taman Kb ramai dikunjungi oleh pelaku aktivitas olahraga ekstrem 

maupun penikmat saja.

Kebanyakan komunitas skateboard bermain di taman ini pada 

sore hari dan minggu hari bermain dari pagi sampai malam. Tetapi 

falsilitas yang terdapat di skatepark ini tidak dapat mewadahi aktifitas di 

lintas komunitas olahraga ekstrem. Pada zona permainan lama terdapat 

bowl yang tergenang air dan sudah rusak. Zona lama sudah tidak 

digunakan lagi karena sudah tidak terawat dan rusak. Sedangkan pada 

tahun 2015 dibangun arena baru yang berada pada sisi timur Taman KB

Arena lama

Arena baru

Gambar 2.54 Situasi Taman KB
Sumber: google maps, 2016
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A. Karakteristik secara fisik skatepark Taman Menteri Supeno

Aspek yang ditinjau Keterangan
Tipe Outdoor
Permukaan Arena Beton & Kayu
Luas Arena Bermain 3.150 m2

Luas Tanah 10.350 m2

Guna Lahan Sekitar Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, 
Kawasan pendidikan SMA N 1 Semarang, 
dan Undip

Kelengkapan 
Komponen Skatepark 

Cukup lengkap  

Fasilitas Penunjang Toilet, taman, foodcourt.

B. Karakteristik non fisik skatepark Taman Menteri Supeno

Aspek yang ditinjau Keterangan

Waktu Operasi Setiap hari 
Harga Tiket Masuk Free access
Jumlah Pengunjung (Senin-
Kamis) 

± 20 orang

Jumlah Pengunjung (Jumat-
Minggu) 

± 50 orang 

Tipe Pengunjung Pelajar dan Mahasiswa 
Asal Pengunjung Kota Semarang dan Kabupaten 

Semarang

C. Komponen rintangan (obstacle) skatepark Taman Menteri Supeno

Skatepark di Taman Menteri Supeno menyediakan rintangan 

atau obstacle yang cukup lengkap, tetapi tidak terawat dengan baik. 

Pada umumnya skatepark ini bisa digunakan untuk kompetisi regional 

bukan kompetisi internasional, obstacle terdiri dari beton dan permanen, 

hanya beberapa menggunakan kayu untuk rintanganya.

Tabel 2.5 Karakteristik Fisik

Tabel 2.6 Karateristik Non Fisik

Sumber: Hasil Survei

Sumber: Hasil Survei
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Komponen/Alat Keterangan
Curbs Table Bidang seperti trotoar yang datar 

Grind box Rintangan seperti kotak atau boks 
yang dipinggirnya terdapat coping.

Extension Rintangan untuk terusan akselerasi 
Kicker Ramp berukuran kecil yang digunakan 

untuk melakukan peluncuran

Rail Biasanya terbuat dari besi seperti 
pegangan anak tangga 

Banks Rintangan berbentuk segitiga 

Bowl Arena atau bidang yang berbentuk 
cekungan seperti mangkuk

Quarter ramp Seperempat lingkaran yang berfungsi 
untuk transisi vertikal

Tabel 2.7 Komponen Rintangan (Obstacle)

Gambar 2.55 Banks Dan Kicker
Sumber: Hasil survei

Sumber: Hasil Survei
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Gambar 2.56 Grind Box
Sumber: Hasil survei

Gambar 2.57 Banks & Rail
Sumber: Hasil survei

Gambar 2.58 Mini Ramp & Quarter Ramp
Sumber: Hasil survei
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2.9.2. Buqiet Skatepark Bandung
A. Informasi singkat Buqiet Skatepark

Buqiet Skatepark berada di Bandung Barat tempatnya di 

Jalan Gegerkalong. Didirikan tahun 1999 oleh Edward beserta 

anaknya yang seorang pemain skateboard. Menurut Edward, 

Indoor skatepark ini tidak hanya salah satu yang terbesar namun 

juga yang tertua di Indonesia. Di sinilah para “Tony Hawks” masa 

depan Indonesia berkumpul menjajal setiap obstacle demi 

mengasah kemampuan dan teknik skateboard, BMX, dan 

aggressive inline skate.  Menurut Edward, Buqiet Skatepark 

Gambar 2.59 Bowl Yang Tergenang Air
Sumber: Hasil survei

Gambar 2.60 Toilet Dan Bangku
Sumber: Hasil survei
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didirikan atas dasar kecintaan anak-anaknya pada permainan 

papan luncur tersebut. 

Sebelum berbentuk arena seperti sekarang, Buqiet 

skatepark awalnya sebuah teras rumah. Karena seringnya dijadikan 

tempat mengadu skill skateboard maka lantai teras pun mengalami 

kerusakan. Hal itulah yang kemudian mendorong Edward membuat 

indoor skatepark berstandar internasional. Edward juga 

menggandeng Charlie Hobbies yang merupakan pemilik skateshop 

Hobbies di Bandung.

Dinamakan Buqiet Skatepark karena lokasinya berada di 

atas bukit. Memiliki luas sekira 1.000 meter persegi, arena ini 

memiliki peralatan terbilang lengkap untuk sebuah indoor 

skatepark, yaitu: vert wall sebanyak 8 buah, quarter pipe, rail, stair, 

spine, flat, bank, funbox, roll-in, flat rail, sloped rail dan kinked rail.

Semua perlengkapan pendukung tersebut mulai dari bahan sampai 

desain merupakan buatan lokal. 

Beberapa peralatan juga didesain langsung beberapa 

pemain skateboard Bandung dengan berbekal pengetahuan 

skateboard dari video, buku dan televisi. Kehadiran skatepark ini 

sangat didukung masyarakat sekitar karena skatepark sudah 

berhasil melahirkan pemain-pemain skateboard, BMX dan 

aggressive inline skate profesional. Bahkan, beberapa dari mereka 

sudah ada yang mencapai level dunia.

Berbagai kompetisi skateboard bertaraf nasional dan 

internasional City Surf Open seperti Rip Curl, Rusty, Billabong dan 

Piero Skate Competition pernah diadakan di Buqiet Skatepark.

Selain digunakan sebagai arena latihan dan kompetisi, Buqiet 

Skatepark membuka kursus skateboard, BMX dan aggressive inline 

skate untuk umum dari berbagai usia. Arena ini juga memiliki café 

yang berada tepat di depan gedung.

B. Karakteristik fisik Buqiet Skatepark

Sebuah skatepark baik indoor maupun outdoor memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Indoor skatepark 

biasanya merupakan skatepark dengan kepemilikannya 
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pribadi/swasta, sedangkan outdoor skatepark biasanya merupakan 

ruang terbuka publik yang kepemilikannya adalah umum yang 

disediakan oleh pemerintah setempat.

Permukaan arena skatepark ada yang terbuat dari 

beton/semen cor dan ada yang terbuat dari kayu. Buqiet Skatepark 

menggunakan bahan kayu tebal untuk arena bermain karena hal ini 

lebih menunjang keamanan para skateboarder ketika bermain 

sehingga apabila mereka terjatuh di arena, cedera mereka tidak 

akan terlalu parah sepertinya hal jika mereka terjatuh di arena yang 

terbuat dari beton atau semen cor.

Aspek yang ditinjau Keterangan
Tipe Indoor 
Permukaan Arena Kayu 
Luas Arena Bermain 1000 m2 
Luas Tanah 3660 m2 
Guna Lahan Sekitar Perumahan, kawasan pendidikan, 

kawasan perdagangan dan jasa

Kelengkapan 
Komponen Skatepark 

Cukup lengkap 

Fasilitas Penunjang Toilet, ruang tunggu, kantin, café, 
skateshop 

C. Karakteristik non fisik Buqiet Skatepark

Buqiet Skatepark selalu ramai dikunjungi pemain 

skateboard, BMX, dan aggressive inline skate. Pada hari biasa 

penggunanya lebih dari 50 orang bahkan mencapai 100 orang pada 

Sabtu dan Minggu. Buqiet Skatepark buka setiap hari pukul 08.00 

sampai 22.00. Harga tiketnya Rp15.000, untuk Senin sampai Rabu, 

dan Rp20.000 untuk Kamis sampai Minggu.

Jumlah pengunjung pada saat akhir pekan selalu lebih 

banyak dibandingkan jumlah pengunjung ketika hari biasa sama 

halnya dengan tempat-tempat olahraga atau rekreasi lainnya. Para 

pengguna Buqiet Skatepark rata-rata merupakan pelajar dan 

mahasiswa yang memang termasuk golongan anak muda. Saat ini 

Tabel 2.8 Karakteristik Fisik Buqiet Skatepark

Sumber: Dlajjah magazine, april 2013
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pelajar maka skatepark ini tidak akan sepi dari pengunjung. 

Skatepark ini merupakan bagian dari komplek pusat olahraga 

ekstrem yang memfasilitas olahraga Skateboard, BMX, dan Inline 

Skate.

Skatepark ini memiliki panjang lebih dari 150 m dan lebar 85 

m dengan luas total 13700 m2. Tempat ini memiliki vert ramp dan 

bowl terbesar di dunia dengan kapasitas tribun penonton dari 5000-

7000 bangku. Di tempat ini arena dibagai dalam berbagai zona, 

seperti zona pemula, professional, dan zona kompetisi. Terdapat 

Mondo Bowl yang memiliki panjang 20 m dan lebar 50 m. Zona 

kompetisi memiliki luas 2000 m2 yang terdiri dari berbagai obstacle. 

SMP Skatepark juga mengadakan kompetisi tiap tahunya 

dengan nama “Shanghai Showdon Competition” yang diikuti oleh 

berbagai atlet skateboard, BMX, Inline Skate dari seluruh penjuru 

dunia. Dengan adanya dua televise layar lebar, tidak akan membuat 

penonton tidak bisa melihat pertandingan yang sedang 

berlangsung. 

Gambar 2.67 Komplek SMP Skatepark 
Sumber: smpskatepark.com
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B. Pembagian zona SMP Skatepark 

Dengan title skatepark terbesar di dunia maka untuk 

pembagian zona permainan pada SMP skatepark sangat penting 

dilakukan. Mengingat bahwa pemain dan penonton sangatlah 

banyak pada waktu tertentu seperti akhir pekan.

1) Vert Ramp

Merupakan vert ramp terbesar di dunia 

dengan panjang 52 m dan lebar 20 m. Ketinggian 

ramp antara 3.9 m – 5.1 m dan rata rata ketinggian 

roll in extension antara 4.5 m – 6 m.

2) Peanut Bowl 

Merupakan bowl yang dikhususkan untuk 

pemain pemula atau untuk anak-anak. Ketinggian 

rata-rata untuk bowl ini antara 90 cm – 120 cm

3) Sixpack Bowl

Merupakan 2 buah bowl yang memiliki 

kedalaman antara 2.1 m – 2.4 m dan terdapat hips, 

Gambar 2.68 Layout SMP Skatepark
Sumber: smpskatepark.com
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curved spine untuk melakukan transisi dari maupun 

ke bowl sebelahnya.

4) Double Cup Bowl

Double cup bowl memiliki kedalaman 2.4 m 

dan coping menggunakan granit bukan besi. Terdiri 

dari 2 oppasing cups, sebuah over-vert di sudutnya.

5) Mondow Bowl

Luas dasar 1400 m2 dengan ketinggian 

antara 3 m - 5.25 m, coping menggunakan granit. 

Lebar over vert mencapai 6.4 m dan diameter full 

pipe 20.75 m. 

6) Link Bowl

Ketinggian antara 1.8 m – 2.7 m yang 

memiliki bagian arena “Back Dorfus”. Terdapat 

extension yang memiliki ketinggian 3.6 m.

7) Dogbone Bowl

Bentuknya mirip tulang yang pada ujungnya 

berbentuk lingkaran dihubungkan oleh hips dan 

setengah over vert. ketinggian terpendek 0.6 m dan 

paling tinggi adalah 1.8 m.

8) 16 Stair Hubba

Obstacle yang memiliki 16 anak tangga yang 

disampingnya terdapat bank untuk melakukan trik air 

maupun grind.

9) Street Plaza Area 1

Merupakan zona dengan luasan 4100 m2

yang memiliki ledge, hubba dan berbagai macam 

gaps serta handrail. Terdapat tribun penonton yang 

ternaungi atap membran, toilet umum dan ruang 

ganti.

10) Street Plaza Area 2

Zona dengan luas 1750 m2 yang memiliki 

berbagai variasi bank dan hip, fun boxes, rail, ledge, 
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hubba, juga terdapat mini ramp untuk pemain 

pemula.

11) Competition Area

Luas arena kompetisi tidak termasuk tribun 

mencapai 2000 m2, 2 tribun yang memiliki kapasitas 

antara 5000-7000 penonton dan 2 video screen.

Ketinggian vert ramp 3.9 m dan lebar 12 m. selain 

vert ramp utama terdapat pula fun box, kicker, 

banked hip, euro gap, vert wall, quarter pipe, 

handrail, hubba, dan bank ramps.

C. Gambar SMP Skatepark 

Gambar 2.69 Peanut, Six Pack, Double Cup 
Bowl, Mondow dan Link Bowl
Sumber: smpskatepark.com
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Gambar 2.70 Mondow Bowl
Sumber: smpskatepark.com

Gambar 2.71 Link Bowl
Sumber: smpskatepark.com

Gambar 2.72 Dogbone Bowl
Sumber: smpskatepark.com
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Gambar 2.73 Street Plaza Arena 1
Sumber: smpskatepark.com

Gambar 2.74 Street Plaza Arena 2
Sumber: smpskatepark.com
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Gambar 2.75 Vert Ramp
Sumber: smpskatepark.com

Gambar 2.76 Competition Arena
Sumber: smpskatepark.com

Gambar 2.77 Gedung Pengelola, Restaurant Dan 
Skateshop

Sumber: smpskatepark.com
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2.9.4. The Geisingen Arena Germany
A. Informasi singkat The Geisingen Arena

Arena Geisingen atau The Geisingen Arena merupakan 

arena olaharaga inline speed skating indoor maupun outdoor yang 

terletak di Am Espen 16, 78187, Geisingen, Jerman. Arena ini 

terbuka untuk umum pada tanggal 16 april 2010 pada lahan dengan 

luas 3,5 ha dan berkapasitas 3000 penonton (2500 kursi tribun dan 

500 berdiri).

Arena ini terdiri dari lintasan outdoor dan lintasan indoor 

yang difungsikan sepanjang hari. Fungsi dari arena ini sebagai 

sarana kompetisi, latihan serta hiburan. Ruang luar dirancang untuk 

dapat menjadi ruang terbuka yang nyaman bagi pengunjung. 

Lintasan sepatu roda dengan permukaan aspal super halus 

sepanjang 480 meter dibuat mengelilingi kolam buatan. Di luar juga 

disediakan meja dan kursi berpayung yang bisa digunakan oleh 

pengunjung untuk makan dan minum sambil menonton latihan 

sepatu roda. Selain lintasan sepatu roda, di luar juga tersedia 

lapangan voli.

Gambar 2.78 Siteplan The Geisingen Arena
Sumber: arena-geisingen.de
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B. Track Speed Inline skating di The Geisingen Arena

Lintasan indoor Arena Geisingen berupa track standard 

internasional berbentuk oval dengan keliling 200 m dan kurva 

miring. Lantai track terbuat dari aspal yang permukaannya dilapisi 

durflex 101sp Vesmaco. Lintasan dibuat dengan warna-warna 

terang, antara lain magenta dan oranye yang secara psikologis 

menciptakan suasana yang memotivasi. Sehingga baik atlet 

maupun pengunjung berada dalam suasana yang bersemangat. 

Bagian dalam lintasan difungsikan sebagai lapangan 

olahraga hockey sepatu roda dan olahraga sepatu roda jenis 

freestyle slalom. Lintasan outdoor Arena Geisingen menggunakan 

material aspal dengan panjang 480 m dan lebar 6 m. Lintasan 

outdoor mengelilingi kolam dan di khususkan hanya untuk latihan 

saja.

Gambar 2.79 Lintasan Indoor Geisingen Arena
Sumber: arena-geisingen.de

Gambar 2.80 Lintasan Outdoor Geisingen Arena
Sumber: arena-geisingen.de



Extreme Sport Center di Kota Semarang | 108  
 

C. Fasilitas penunjang The Geisingen Arena

Selain mewadadi olahraga Inline Speed Skating, Geisingen 

Arena juga ada fasilitas penunjang seperti Bistro, Biergarten, dan 

toko perlatan Inline Skate.

1) Bistro 

Selain sebagai tempat untuk meberikan 

asupan kepada atlet, penonton dapat pula untuk 

makan dan minum di bistro ini. Bistro berada tepat di 

pintu masuk utama dan view langsung terhadap 

lintasan indoor. Bistro hanya di buka pada hari 

tertentu saja, yakni hari rabu, jumat, sabtu, dan 

minggu.

2) Biergarten

Masyarakat Jerman tidak lekat dengan 

kebiasan meminum bir entah itu pada musim dingin 

atau musim panas. Biergarten merupakan tempat 

Gambar 2.81 Bistro Geisingen Arena
Sumber: arena-geisingen.de
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berkumpul outdoor untuk meminum bir bersama. Di 

Indonesia biergarten bisa disebut sebagai foodcourt 

tanpa bir. Biergarten di Geisingen Arena juga ada 

lapangan voli dan tempat berjemur untuk melepas 

penat.

3) Toko Peralatan dan Pusat Pelatihan Inline Skate 

Selain memfasilitasi Inline Speed Skating, 

Geisingen Arena juga menyediakan toko peralatan 

inline skate dan juga kursus pelatihan inline skating

yang dibuka 6 hari dalam seminggu.

Gambar 2.82 Biergarten Geisingen Arena
Sumber: arena-geisingen.de

Gambar 2.83 Geisingen Arena Shop
Sumber: arena-geisingen.de
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BAB V
KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

5.1 Konsep Ruang dan Sirkulasi
5.1.1 Besaran Ruang 

Fungsi Ruang Jml. 
Ruang

Luas
(m2)

Penerima

Visitor center 1 200

Sirkulasi 20 % 40
Total 240

Komersial

Cafe
Ruang duduk 1 350

Dapur 1 75
Gudang alat 1 45

Gudang makanan 1 30

Toilet 4 6
Retail
Extreme store 1 120

Distro 5 90
Retail 3 75
Internet & game arcade 1 144

R. ME 1 2,4
Sirkulasi 20 % 187,4

Total 1124,8

Olahraga

Lobi olahraga 1 72

R. tiket 2 16
Ruang Instruktur
Ruang duduk 1 24

Toilet 2 3
Ruang ganti 3 3

Tabel 5.1 Besaran Ruang
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Ruang arsip 1 12

Fasilitas Skatepark
R. loker pria 1 36

Shower pria 8 8

Toilet pria 5 7.5
R. loker wanita 1 18

Shower wanita 4 4

Toilet wanita 3 4.5

Skatepark 3 3600

R. istirahat 1 48

R. tunggu 1 20
Gudang 1 150
R. ME 1 45
Tribun 2 320
Arena Inlineskate Racing
R. loker pria 1 23

Shower pria 4 4

Toilet pria 3 4.5
R. loker wanita 1 9

Shower wanita 3 3

Toilet wanita 3 4,5

Arena 1 4365
R. media 1 6
R. Istirahat 1 16

Tribun 1 4800
Sirkulasi 20 % 2725

Total 16591

Komunitas
Club room 1 200
Minibar 1 12
Gudang+ R. ME 1 8
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Sumber: Analisa penulis

Toilet 6 9
Sirkulasi 20 % 45.8

Total 274.8

Administrasi

R. Direktur 1 9
R. Sekretaris 1 3
R. adm&keu 1 18

R. sarpras 1 12
R. personalia 1 9
R. humas 1 12
R. arsip 1 6
R. rapat 1 18
R. tamu 1 12
R. istirahat 1 9
Pantry 1 10
Toilet 4 6

Sirkulasi 20 % 24.8
Total 148.8

Pendukung

Mushola 1 30
Lavatory 12 18
Toilet difabel 4 16
R. Kebersihan 1 9
R. keamanan 1 6
R. kesehatan 1 36
R. genset&operator 1 72
Selasar 1 300

Sirkulasi 20 % 97.4
Total 584.4

Parkir

Parkir mobil 1 750
Parkir montor 1 240
Parkir taksi 1 62.5
Parkir servis 1 25
Parkir ambulans 1 25
Drop off 2 50

Sirkulasi 20 % 230.5
Total 1383

Total luas bangunan yang terbangun tanpa parkir yaitu sebesar 18.963,8 m2

Total luas untuk fungsi parkir sebesar 1.383 m2
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5.1.2 Organisasi Ruang
Penataan organisasi raung didasarkan pada kebutuhan dan 

kedekatan fungsi-fungsi ruang yang ada serta sirkulasi antar ruang-

ruang.

Gambar 5.1 Organisasi Ruang
Sumber: Analisa penulis

Fungsi Penerima

Fungsi Olahraga

Fungsi Administratif

Fungsi Komunitas

Fungsi Komersial

Fungsi Servis/Pendukung
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5.1.3 Konfigurasi Ruang
Dalam penataan konfigurasi raung Extreme Sport Center ini 

mengacu pada komposisi ruang dengan pola cluster yang terbentuk 

dari pola radial pada tata ruangnya. Penggunaan organisasi cluster ini 

dimaksudkan untuk mengelempokan ruang berdasarkan ukuran, 

bentuk maupun fungsinya, tetapi berhubungan satu dengan yang lain 

berdasarkan penempatan dan ukuruan visual serta sumbu.

Teknik fragmentasi bentuk 
dengan memecah bentuk-
bentuk dasar geometri

Teknik repetisi pada 
konfigurasi ruang

Gambar 5.2 Konfigurasi Ruang
Sumber: Analisa penulis
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5.1.4 Konfigurasi Alur Gerak
Bentuk alur radial dan linier menjadi unsur pengorganisi yang 

utama untuk deretan ruang-ruang yang membentuk konfigurasi alur 

gerak yang tercipta melalui ruang-ruang bersama.

Sirkulasi yang melewati 
ruang- ruang 
digunakan pada area 
komersil dan area 
olahraga.

Sirkulasi yang 
menembus ruang 
digunakan pada ruang 
pengelola.

Retail

Cafe

Retail Retail

R. HRD

R. DirekturR. Adm R. Staff

R. Staff

Skatepark

office Visitor 
center

Hall

Sirkulasi radial yang 
berpusat pada hall.

Gambar 5.3 Konfigurasi Alur Gerak
Sumber: Analisa penulis

Plaza
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5.2 Konsep Perancangan Tapak
Berdasarkan analisa dari kedua alternatif tapa tersebut maka 

terpilih tapak alternatif ke 2 (dua) yang berada di wilayah BWK V 

Gayamsari Pedurungan. Tapak tersebut selain sebagai area Olahraga dan 

Rekreasi. Di dekat tapak terpilih terdapat universitas swasta dan Gor 

Manunggal Jati. Dengan luas tapak terpilih seluas 44.766 m2

memungkinkan untuk bangunan extreme sport center dapat terwadahi.

Tapak alternatif ke 2 ini merupakan tapak yang terletak di pinggir 

kota semarang, tetapi akses sangat terpenuhi dengan baik. Jarak tapak 

terpilih dengan Simpang Lima sejauh 6,5 km, dengan jalan tol terdekat 2 

km, Stasiun Tawang 8,5 km, Terminal Terboyo sejauh 6,7 km, dan 

Terminal Penggaron sejauh 1,6 km.

Gambar 5.4 Tapak Terpilih
Sumber: Analisa penulis
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5.2.1 Orientasi dan Tata Letak Bangunan
Bangunan Extreme Sport Center memiliki hanya satu orientasi 

saja, karena tapak berdiri di sekitar lingkungan yang padat. Orientasi 

langsung ke arah jalan utama yang meurpakan akses pintu masuk 

utama.

5.2.2 Pencapaian ke Tapak
Karena tapak letaknya tidak sulit untuk dijangkau maka hanya 

perlu penambahan poin interest berupa sclupture yang ditempatkan di 

plaza sebagai simbol kedatangan. Pohon-pohon di depan tapak yang 

sudah tinggi dan rindang bisa dimanfaatkan sebagai plaza. 

Pencapaian ke tapak memang mudah, pengunjung yang naik 

transportasi umum bisa langsung turun di depan tapak.

Penambahan slcupture dimaksudkan untuk menjadi simbol 

bagi extreme sport center ini dan juga sebagai petunjuk bagi 

pengunjung ketika mendatangi fasilitas olahraga ini. Gerbang yang 

digunakan merupakan gerbang vegetasi dan tidak masif, agar kontras 

antara bangunan, sclupture dan gerbang tidak terlalu berbanding jauh.

Perletakan bangunan  utama di tengah 
tapak merupakan upaya untuk 
memudahkan pemakai. Selain itu 
bangunan ini juga untuk memudahkan 
tempat dan sirkulasinya.

Gambar 5.5 Orientasi Dan Tata Letak Bangunan
Sumber: Analisa penulis
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Penambahan plaza dan sclupture
yang berfungsi sebgai point 
interest tapak Pencapaian ke site langsung dari 

jalan arteri primer. 

Gambar 5.6 Pencapaian ke Tapak
Sumber: Analisa penulis

Gambar 5.7 Konsep Desain Plaza
Sumber: Penulis

Pyramid beton digunakan sebagai 
reduksi akustik dan juga bisa 
sebagai skatepark.
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5.3 Konsep Zoning
Dari ketiga analisi seperti analisis klimatologi, akustik, dan visibility 

akan menghasilkan zoning tersendiri. Ketiga zoning tersebut kemudian akan 

di jadikan satu membentuk zoning yang terbaik bagi tapak dan lingkungan di 

sekitar tapak.

Gambar 5.8 Konsep Zoning Makro
Sumber: Analisa penulis

Klimatologi Akustik Visibility 
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5.4 Konsep Struktur
Dalam perancangan Extreme Sport Center ini sistem struktur yang 

digunakan didasarkan pada pemikiran dan prinsip desain parametrik yang jika 

diteliti lebih jauh, maka sistem struktur hampir sama dengan prinsip arsitektur 

dekonstruksi. Bangunan struktur tidak menjadi prioritas utama untuk 

menetukan bentuk dan tampilan bangunan. Sistem struktur yang digunakan 

adalah:

A. Struktur post and beam

Penggunaan struktur baja pada elemen bangunan interior maupun 

eksteriror. Penggunaan struktur rangka beton digunakan untuk ruang 

berpola grid.

Gambar 5.9 Konsep Zoning Mikro
Sumber: Analisa penulis
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B. Struktur pondasi

Pondasi yang digunakan adalah pondasi pile, karena bangunan ini adalah

bangunan olahraga yang menampung banyak orang dalam sekali waktu.

C. Struktur atap

Atap menggunakan struktur baja diagrid, struktur ini memliki 

bentangan yang sangat lebar sehingga bebas dari kolom yang menggangu 

Gambar 5.10 Struktur Baja dan Beton
Sumber: Data penulis

Gambar 5.11 Pondasi Pile
Sumber: Data penulis
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visual pengguna. Pelapis atap juga menggunakan bahan ETFE yang lebih 

ringan dari kaca dan elastis. Bahan ini ringan sehingga struktur bisa lebih 

kecil dan bentangan lebih lebar daripada struktur atap biasa.

5.5 Konsep Utilitas
5.5.1 Konsep Pencahayaan

Konsep pencahayaan yang digunakan pada bangunan 

Extreme Sport Center ini terdiri dari dua tipe, yaitu: pengcahayaan 

alami dan buatan. Pencahayaan alami dihasilkan dari bukaan-bukaan 

pada ruang dalam yang memungkinkan untuk cahaya masuk dengan 

maksimal. Atap sendiri menggunakan bahan ETFE sejenis plastik 

tetapi kuat yang berfungsi sebagai skylight pada ruang dalam.

Ketika malam hari atau cahaya alami kurang mencukupi, 

digunakan lampu sorot halogen pada ruang-ruang khusus seperti: 

Skatepark dan arena Inline Speed Skate. Sedangkan untuk ruang-

ruang biasa yang tidak memerlukan ketrampilan dan konsentrasi tinggi 

menggunakan lampu downlight biasa.

Gambar 5.12 Penutup Atap ETFE
Sumber: Data penulis
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5.5.2 Konsep Penghawaan
Untuk mencapai bangunan yang ramah lingkungan, 

perancangan pada bangunan Extreme Sport Center ini menggunakan 

85% penghawaan alami. Penghawaan alami didapatkan dengan 

maksimal melalui perancangan yang baik. Analisis mengenai aliran 

angin, sinar matahari dan lain-lainya adalah acuan yang nantinya 

digunakan untuk mendesain. 

Bukaan yang dimaksimalkan dan pengaturan bentuk masa 

melalui beberapa parameter merupakan faktor yang mempengaruhi 

penghawaan buatan. Dikarenakan bangunan ini adalah bangunan 

olahraga dan rekreasi makan penghawaan buatan merupakan konsep 

yang cocok diterapkan. Beberapa ruang khusus, seperti ruang

pengelola, ruang kesehatan, dan cafe menggunakan penghawaan 

buatan.

5.5.3 Konsep Jaringan Transportasi
Untuk jaringan transportasi vertikal menggunakan:

� Tangga, tangga yang digunakan terbuat dari beton bertulang 

dan tangga baja, penempatan tangga diletakkan pada ruang-

ruang pengelola, visitor center, ruang kesehatan, maupun di 

tribun.

� Ramp, ramp digunakan pada area luar untuk menuju ke lantai 

dua yang menghubungan area parkir dengan area komersil di 

lantai 2.

5.5.4 Konsep Jaringan Telekomunikasi
Untuk jaringan komunikasi adalah menggunakan telepon 

dengan sistem private automatic branch exchange, faksimile, 

penempatan jaringan komunikasi dilletakkan pada ruang pengelola,

ruang kesehatan dan cafe. Untuk koneksi internet melalui wifi, router-

router diletakan ditempat strategis, seperti: hall, visitor center, 

skatepark, cafe, club room.
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5.5.5 Konsep Pengaman Bangunan
2. Jaringan pengaman bangunan terhadap bahaya kebakaran

Tediri dari dua bagian, yaitu alat pendeteksi kebakaran dan alat 

pemadam kebakaran.

a. Alat Pendeteksi Kebakaran 

� Heat detector, sebagai alat untuk mendeteksi panas 

dalam ruangan apabila suhu dalam ruang telah 

melampaui 57 ºC

� Smoke detector sebagai alat pendeteksi asap dalam 

ruangan, smoke detector ditempatkan pada palfond 

ruangan degan jarak ±3m

� Manual Alarm, yaitu berupa tombol bunyi yang apabila 

terjadi tanda tanda kebakaran, penempatan manual 

alarm diletakkan pada tempat strategis yang mudah 

dicapai.

b. Alat Pemadam Kebakaran

� Sprinkler, yaitu alat pemadam kebakaran otomatis yang 

bekerja karena pengaruh panas dalam ruangan. Pana 

ruangan yang melampaui ambang akan memicu 

sprinkler sehingga menyeburkan air untuk 

memadamkan api. Penempatan sprinkler adaah pada 

plafond dengan jarak ±3m

Gambar 5.13 Skema Jaringan Telepon Dan Internet
Sumber: Analisa penulis
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� Box Hydrant, yaitu berupa selang yang tergulung rapi 

dalam box. Panjang selang maksimum 25 m dan 

dilletakkan pada tempat tempat tertentu di dalam 

bangunan.

� Fire extinguisher, yaitu alat pemadam kebakaran yang 

menggunakan bahan kimia (karbondioksida) dalam 

bentuk cairan berbusa sebagai bahan pemadam api. 

Alat ini di letakkan pada tempat tempat strategis dalam 

ruangan.

3. Jaringan penangkal Petir

Adapun sistem penangkal petir yang digunakan adalah:

� Sistem Faraday

Sistem ini menggunakan batang penangkal petir yang 

disusun dengan jarak tertentu sepanjang puncak atap dari 

bangunan. Antara batang satu dengan yang lain 

dihubungkan dengan kawat.

5.5.6 Konsep Jaringan Air Bersih & Kotor
1. Jaringan Air Bersih 

Pemenuhan kebutuhan air bersih berasal dari PDAM yang 

dialirkan melalui pipa pipa distribusi. Sistem penyaluran air bersih 

yang dipakai adalah down feed sistem, yaitu dengan memompa air 

keatas dan ditampung pada reservoir kemudian didistribusikan 

pada masing-masing ruang.

Gambar 5.14 Skema Jaringan Air Bersih
Sumber: Analisa penulis
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2. Jaringan Air Kotor

Pembuangan air kotor dapat melalui proses pengolahan 

limbah terlebih dahulu sehingga dapat dihasilkan lagi air bersih 

yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan akan air bersih. Selain 

itu dapat juga mengalirkan air kotor ke septictank dan peresapan 

atau ke saluran riol kota.

5.5.7 Konsep Jaringan Listrik
Distribusi listrik berasal 

dari PLN dan generator. 

Untuk distribusi listrik dari. 

Jaringan listrik ini digunakan

untuk menghidupkan jaringan 

utilitas lainnya dan untuk 

penerangan / pencahayaan 

buatan.

Gambar 5.15 Skema Jaringan Air Kotor
Sumber: Analisa penulis

Gambar 5.16 Skema Jaringan Listrik
Sumber: Analisa penulis
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5.6 Konsep Bentuk dan Ekspresi Bangunan
5.6.1 Gubahan Masa

Konsep bentuk bangunan Extreme Sport Center ini melalui 

pendekatan dekonstruksi dengan metode parametrik, dimana dalam 

parameter-parameter yang terhubung dapat memberikan berbagai 

alternatif gubahan masa. Trial an error serta pengembangan visual 

harus diperhatikan, bukan hanya memiliki bentuk gubahan yang 

ekstrem tetapi juga harus menilik pada lingkungan sekitar tapak.

Alasan metode parametrik digunakan karena bentukan yang 

menyerupai bentukan organik semacam fluid architecture.

Beberapa parameter yang saling terhubung tadi akan 

menghasilkan gubahan masa yang dinilai pas dengan konsep dan 

fungsinya. Pendekatan dekonstruksi dengan metode parametrik dan 

analisa bentuk bangunan tadi akan menghasilkan suatu bangunan 

yang selaras dengan lingkungan sekitar tapak meskipun memiliki 

gubahan yang berbeda.

Perbedaan bentuk gubahan masa dapat berpengaruh pada 

aliran angin. Jika berbentuk persegi yang sudutnya membentuk sudut 

90o maka yang terjadi angin akan menyebar ke sekeliling tapak yang 

Gambar 5.17 Efek Bentukan Masa Terhadap Aliran Angin
Sumber: Data penulis
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berakibat kurangnya penghwaan alami. Jika berbentuk oval aliran 

angin akan terpusat dan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Gambar 5.18 (Atas) Skema Parametrik (Bawah) Gubahan 
Masa Dengan Metode Parametrik

Sumber: Data penulis
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5.6.2 Tampilan Bangunan
Tampilan bangunan merupakan unsur dari sebuah bangunan 

yang menginteprestasikan bentuk fasad bangunan untuk 

menyampaikan makna dan ide kedalam bentuk yang di tampilkan. 

Penerapan desain parametrik dengan cara mengeskplorasi bentuk, 

variasi cladding, dan variasi material yang mampu memunculkan 

ekspresi bangunan serta memberikan rasa dan semangat pada 

kebebasan.

5.6.3 Konsep Ruang Dalam
Pada ruang dalam permainan cahaya sangat penting karena 

olahraga ekstrem membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Hubungan 

ruang dalam dan ruang luar sangat berpengaruh pada bangunan 

Extreme Sport Center ini. Batasan antara ruang dalam dan ruang luar 

memiliki batas nyata namun transparant di kedua sisi. Artikulasi ruang 

berperan penting dalam menciptakan soul of space bangunan ini. 

Artikulasi ruang dapat diperoleh melalui hal-hal seperti berikut ini:

Gambar 5.19 Alternatif Cladding
Sumber: Data penulis
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� Membedakan permukaan-permukaan yang berdekatan 

dengan jalan membedakan jenis material, warna, 

tekstur maupun polanya.

� Mengembangkan sudut-sudut menjadi unsur linier yang 

tegas dan terpisah dari permukaan.

� Menghilangkan sudut secara fisik memisahkan bidang-

bidang yang berdekatan.

� Menyinari bentuk untuk menciptakan keadaan gelap 

terang pada sudut-sudutnya.

� Peningkatan nilai permukaan dengan mempertegas 

perbedaan warna permukaan dan sekelilingnya, bobot 

visual suatu bidang dapat ditambah atau dikurangi 

dengan cara memanipulasi tingkat kegelapan warna 

permukaan.  

Ketika berbicara tentang olahraga ekstrem maka peminatnya 

merupakan orang dalam masa produktif atau remaja. Remaja memiliki 

semangat yang tinggi, maka dari itu perlu diperhatikan suasan 

ruanganan yang mencerminkan semangat atlet, komunitas, maupun 

penggiat olahrga ekstrem itu sendiri.

Gambar 5.20 Contoh Konsep Ruang Dalam
Sumber: pinterest.com
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