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ABSTRAK 
Kabupaten Wonosobo adalah salah satu kabupaten yang saat ini tengah meningkatkan kegiatan 

olahraga, hal ini bisa terlihat dari berbagai kegiatan tahunan baik yang digagas oleh pihak swasta 

maupun oleh pihak pemerintah itu sendiri. Selain itu kesadaran akan masyarakat dengan kegiatan 

olahraga mulai meningkat dengan adanya kegiatan tersebut, hal didasari dengan antusiame mereka 

dengan kegiatan tersebut yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya. Namun dari peningkatan 

tersebut tidak diikuti dengan peningkatan fasilitas olahraga di Kabupaten Wonosobo. Hingga saat ini 

hanya ada dua fasilitas olahraga murni dengan fasilitas didalamnya yang bisa dikatakan belum bisa 

memenuhi kebutuhan bagi penggunanya.  Minimnya fasilitas olahraga yang tersedia memaksa 

penggunaan fasilitas lain yang bukan peruntukkannya dan berimbas pada tidak meningkatnya prestasi 

baik dari tingkat regional hingga nasional. Berkaca pada kasus tersebut, maka diperlukan fasilitas 

olahraga yang bisa mewadahi sebagian besar cabang olahraga yang paling diminati dan juga bisa 

menjadi sarana edukatif bagi masyarakat umum. Dengan pemilihan lokasi di pusat kota yang strategis 

yang mana menjadi pusat dari berbagai kegiatan akan jauh lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pada 

perancangan sports center ini menggunakan pendekatan arsitektur high-tech. Pendekatan ini digunakan 

dengan mengacu pada sifat olahraga yang dinamis, fleksibel dan atraktif yang tidak jauh berbeda dengan 

karakteristik dari arsitektur High-Tech itu sendiri. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan daya 

tarik tersendiri dengan ciri bangunan yang berbeda dari bangunan sekitarnya dan bisa menjadi salah 

satu landmark di Kabupaten Wonosobo. Sarana dan prasarana yang ada didalam bangunan sebisa 

mungkin mampu memberikan citra tersendiri sehingga memberikan pengalaman yang berbeda bagi 

pengguna dibandingkan dengan fasilitas semacamnya yang ada. 

 

Kata kunci: Olahrga, Sports Center, Arsitektur High-Tech 

 

 

ABSTRACT  
Kabupaten Wonosobo adalah salah satu kabupaten yang saat ini tengah meningkatkan kegiatan 

olahraga, hal ini bisa terlihat dari berbagai kegiatan tahunan baik yang digagas oleh pihak swasta 

maupun oleh pihak pemerintah itu sendiri. Selain itu kesadaran akan masyarakat dengan kegiatan 

olahraga mulai meningkat dengan adanya kegiatan tersebut, hal didasari dengan antusiame mereka 

dengan kegiatan tersebut yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya. Namun dari peningkatan 

tersebut tidak diikuti dengan peningkatan fasilitas olahraga di Kabupaten Wonosobo. Hingga saat ini 

hanya ada dua fasilitas olahraga murni dengan fasilitas didalamnya yang bisa dikatakan belum bisa 

memenuhi kebutuhan bagi penggunanya.  Minimnya fasilitas olahraga yang tersedia memaksa 

penggunaan fasilitas lain yang bukan peruntukkannya dan berimbas pada tidak meningkatnya prestasi 

baik dari tingkat regional hingga nasional. Berkaca pada kasus tersebut, maka diperlukan fasilitas 

olahraga yang bisa mewadahi sebagian besar cabang olahraga yang paling diminati dan juga bisa 

menjadi sarana edukatif bagi masyarakat umum. Dengan pemilihan lokasi di pusat kota yang strategis 

yang mana menjadi pusat dari berbagai kegiatan akan jauh lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pada 

perancangan sports center ini menggunakan pendekatan arsitektur high-tech. Pendekatan ini digunakan 

dengan mengacu pada sifat olahraga yang dinamis, fleksibel dan atraktif yang tidak jauh berbeda dengan 

karakteristik dari arsitektur High-Tech itu sendiri. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan daya 

tarik tersendiri dengan ciri bangunan yang berbeda dari bangunan sekitarnya dan bisa menjadi salah 

satu landmark di Kabupaten Wonosobo. Sarana dan prasarana yang ada didalam bangunan sebisa 

mungkin mampu memberikan citra tersendiri sehingga memberikan pengalaman yang berbeda bagi 

pengguna dibandingkan dengan fasilitas semacamnya yang ada. 

 

Kata kunci: Olahrga, Sports Center, Arsitektur High-Tech 

 

 

 



Yunia Pangestika, Setiawan Ardyanto 
Perancangan Wonosobo Sports Center di Kabupaten Wonosobo Pendekatan Arsitektur High-Tech 

 

JURNAL TeknoSAINS Seri Arsitektur  2019 

 

2 

 

 


