
DATA GEDUNG OLAHRAGA INDOOR DEPATI BAHRIN KOTA PANGKALPINANG 

 

I. NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN GOR INDOOR 

Provinsi kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi yang baru berkembang memerlukan 

pembangunan sarana disegala bidang. Salah satunya adalah sarana olahraga yang menunjang 

terbentuknya masyarakat yang sehat dan dinamis yang akan menjadi modal pembangunan di 

bidang lain. 

 
Pembangunan suatu sarana olahraga akan meningkatkan minat masyarakat untuk 

berolahraga dan mendorong munculnya olahragawan yang berprestasi baik tingkat Nasional 

maupun Internasional yang akan mengharumkan nama Provinsi Bangka Belitung.  

 
Untuk mewujudkan sarana olahraga yang terpadu, selain stadion Depati Amir maka 

dibutuhkan suatu stadion untuk memfasilitasi olahraga yang bersifat indoor. Maka dibangunlah 

Stadion GOR Indoor. Pemanfaatan lahan. Pada awalnya lahan GOR Indoor ini adalah lahan kolam 

renang yang dibangun pada tahun tujuh puluh dan terbengkalai dan tidak dimanfaatkan. 

Mengingat letak lahan tersebut yang strategis, maka Pemerintah Kota Pangkalpinang merubah 

fungsi lahan tersebut dari kolam renang menjadi GOR Indoor. 

 
Pembangunan untuk merubah serta memfungsikan GOR Indoor dilakukan Pemerintah 

Kota Pangkalpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang. Pembangunan Stadion 

GOR Indoor dimulai pada tahun 2006 (tahap I) dengan komposisi pendanaan DABA 1 M dan APBD 

1,3 M kemudian dilanjutkan dengan tahap II (tahun 2007) dengan komposisi pendanaan DABA 2 

M dan APBD 4,4 M dan pada tahun 2008 stadion olahraga ini selesai dan dapat difungsikan 

dengan diberi nama Gedung Olahraga Indoor Depati Bahrein. 

 
Pemanfaatan Stadion GOR Indoor ini dapat mengakomodir 18 cabang olahraga dengan 

keutamaan pada 6 cabang olahraga yaitu:  

1. Boal Basket 

2. Bola Volley 

3. Futsal 

4. Bulutangkis 

5. Beladiri 

6. Tenis meja. 

 
Pembangunan Stadion GOR Indoor ini akan memberikan dampak positif yang bersifat 

strategis antara lain: 

1. Menumbuhkan minat masyarakat untuk berolahraga dengan menyediakan fasilitas olahraga 

yang bersifat indoor. 

2. Mendorong menculnya bibit olahragawan yang akan mengharumkan nama Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung ditingkat nasional maupun internasional. 

3. Rehabilitasi pemanfaatan fungsi lahan dari lahan yang terbengkalai menjadi lahan 

fungsional. 

4. Multiplier effect dalam hal ekonomi di daerah sekitar stadion. 

 

 

 



II. DATA UMUM 

 

Ruang 

 

Luas Bangunan GOR Indoor ± 3200 m² 

Ruang GOR Indoor meliputi:  

 

a. Ruang untuk atlit terdiridari (ukuran luas minimal) 

- Ruang ganti atlit : 2 Ruang 

- Lockers  : 2 Set 

- Shower  : 2 Ruang 

- Wc/Urinioir : 3 Ruang 

b. Ruang pengelola kegiatan/pertandingan (Panpel) 

- Ruang kesehatan  : 1 

- Ruang doping  : 1 

- Ruang ganti  : 1 

c. Ruang pengelolaan prasarana 

- Ruang pengelola  : 1 

- Gudang   : 2 

d. Penonton, terdiri dari: 

- Tribun VVIP  : 1 

- Tribun VIP   : 2 

- Tribun umum  : 2 

- Ruang tunggu VVIP  : 1 

- KM/WC VVIP  : 1 

- KM/WC VIP  : 1 

- KM/WC   : 4 

e. Disediakan ruang security : 1 

f. Ruang tiket   : 1 

 

A. Lantai Arena  

1. Ukuran arena 1520m2 dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan olahraga memakai bahan 

sintetis, sebagaimana tata letak arena yang disusulkan di dalam rencana: 

Kegiatan olahraga yang dapat dilakukan antara lain ialah: 

a. 2 line Bola Basket 

b. 3 line Bola Voli 

c. 2 line Futsal 

d. 8 line Bulutangkis 

kegiatan olahraga lain dengan ukuran arena yang lebih kecil antara lain: 

e. Olahraga Beladiri (Pencak silat, karate dan lain-lain) 

f.     Tenis Meja 

g.    Dan lain-lain, Olahraga yang bersifat tertutup 

2. Ukuran garis permainan agar disesuaikan dengan standart ukuran internasional apabila 

memungkinkan seperti: 



a. Bola Basket 15m x 28m dengan safety zone 2m 

b. Bola Voli 9m x 18m dengan safety zone 3m & 5m 

 

3. Bahan Lantai Arena: 

Bahan terbaik untuk arena adalah dengan: 

Lantai Bahan Sintetis, apabila akan dipakai juga untuk kegiatan non olahraga perlu dipilih type 

yang “multi fungsi” dengan “durability” yang tinggi dimana dipakai “coating” khusus. Lantai 

Sintetis 

4. Untuk Ring Basket supaya direncanakan yang mudah dibongkar pasang atau mudah “digeser” 

untuk kegiatan lain. Demikian juga tiang net untuk Bola Voli yang dapat dicopot dan lubangnya 

dapat ditutup dengan rapih. Tiang net untuk Bulutangkis dapat memakai yang “moveable”, 

Untuk Futsal dapat memakai gawang yang digeser 

 

B. Ketinggian Atap Arena 

GOR Indor sekarang tingginya mencapai 15,5 meter 

 

C. Tribun Penonton 

Tribun penonton meliputi VVIP, VIP, Tribun utara dan selatan 

Kapasitas untuk tribun VVIP adalah : 15 Penonton 

Kapasitas untuk tribun VIP adalah : 56 Penonton 

Kapasitas untuk tribun utara  : 600 Penonton 

Kapasitas untuk tribun selatan  : 600 Penonton 

Jadi jumlah total penonton yang dapat kursi adalah: 1271 Penonton 


