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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Proyek 

Cikal bakal olahraga ketangkasan berkuda di Indonesia berawal dari 

menunggang kuda sambil berburu di hutan-hutan. Kesenangan berburu dengan 

menunggang kuda ini masih diketemukan di daerah Nusa Tenggara Barat dan 

Timur. Di pulau Jawa, abad 16 sebelumnya menjadi simbol kemegahan para raja 

dan dipergunakan untuk peperangan, yang pada gilirannya dijadikan untuk 

olahraga sebagai tontonan. Pada zaman Belanda, olahraga berkuda dikenal rakyat 

melalui pacuan kuda, yang dilakukakan pada hari-hari pasar atau ulang tahun ratu 

Belanda. Hampir setiap daerah menjadi pusat kegiatan pacuan kuda, dan dari 

situlah tumbuh peternakan tradisional, yang melahirkan kuda-kuda pacu lokal, yang 

dikenal dengan kuda Batak, kuda Padang, kuda Mangatas, kuda Priangan, kuda 

Sumba, kuda Minahasa, dan kuda Sandel. Daerah-daerah yang dikenal 

mempunyai ternak-ternak kuda tradisional adalah Sumatra Utara, Sumatra Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara. 

Lomba ketangkasan berkuda mulai dikenal melalui serdadu-serdadu Belanda 

dengan lomba lompat rintangan (jumping). Salah satu pusat kavaleri berkuda waktu 

itu terletak di kota Cimahi, tidak jauh dari Bandung kearah barat. 

Perkembangan olahraga berkuda khususnya pada katagori ketangkasan 

berkuda (equestrian cattagory) di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini banyak 
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dibuktikan dengan adanya berbagai prestasi yang diraih para atlet-atlet nasional di 

ajang perlombaan internasional dan pada perlombaan tingkat nasional tersendiri. 

Untuk menanggapi dan menampung adanya prestasi yang diraih para atlet, dapat 

diwadahi dengan adanya sarana dan prasarana pelatihan dan tempat pelatihan 

yang mewadahi. Pada tingkat nasional, Indonesia telah memiliki beberapa tempat 

sarana dan prasarana pelatihan dan tempat pelatihan maupun perlombaan 

ketangkasan berkuda (equestrian cattagory) yang bertaraf internasional. 

Pemerintah telah memiliki tempat pelatihan dan area pelatihan maupun perlombaan 

yang bertaraf internasional, namun fasillitas-fasilitas yang tersedia tidak terawat 

dengan baik dalam pengelolaan dan pengoperasiannya. Sehingga tempat-tempat 

yang dijadikan titik untuk digunakan dalam pelaksaan kegiatan pelatihan berkuda, 

perawatan, pemeliharaan kuda, area latihan dan perlombaan ketangkasan berkuda 

(area equestrian cattagory) tidak terawat dengan baik dan tidak berfungsi secara 

maksimal pelaksanaannya. Dalam perkembangannya hanya menyediakan sebagai 

tempat pelatihan dan perlombaan ketangkasan berkuda. Sehingga dalam 

penggunaanya dipakai sebagai area pelatihan persiapan sewaktu akan terjadi 

kegiatan perlombaan dan hanya pada waktu berlangsungnya perlombaan 

equestrian cattagory. 

Pada tingkat provinsi berada pada Kabupaten Tangerang, Banten. Merupakan 

satu-satunya tempat pelatihan dengan pelatih bersertifikat internasional dan tempat 

pelatihan maupun perlombaan yang bertaraf internasional, dengan fasilitas 

penunjang pendukung yang sesuai dengan peraturan induk organisasi 

ketangkasan kuda internasional (FEI). Merupakan area pelatihan ketangkasan 

berkuda (equestrian cattagory) yang dimiliki oleh pihak perseorangan (swasta). 
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Keterbatasan daya tampung untuk mewadahi, menampung, dan memfasilitasi atlet-

atlet maupun calon atlet seluruh Indonesia yang ingin mengasah keterampilannya 

dalam berkuda dengan minat para calon atlet dan atlet lokal yang ingin berlatih 

mengasah keterampilan berkuda, mendesak pemerintah pusat untuk mengadakan 

dan membangun tempat pelatihan menuggang kuda dengan menggandeng pihak-

pihak terkait terutama pada bidang olahraga berkuda. 

Khususnya pada Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi atlet-atlet yang 

menyumbang prestasi pada perlombaan internasional bagi Negara Indonesia 

maupun pada tingkat nasional. Didukung dengan potensi lingkungan dan alam 

yang cocok untuk diadakannya pelatihan dan tempat pelatihan maupun 

perlombaan. Serta memiliki daerah lingkungan alam yang sesuai dengan tempat 

hidup hewan kuda sendiri, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Daerah 

yang memiliki kekuatan kedua potensi tersebut ialah berada di Kabupaten 

Semarang, dengan area wilayah lereng pegunungan yang memiliki lingkungan 

alam yang sesuai dengan siklus hidup hewan kuda yaitu bersuhu sejuk. Dengan 

adanya potensi-potensi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 

pemerintah Kabupaten Semarang pada khususnya, hanya memiliki beberapa 

tempat pelatihan olahraga berkuda dengan cabang ketangkasan berkuda 

(equestrian cattagory) yang meliputi katagori tunggang serasi (dressage), lompat 

rintang (Show Jumping), dan penggabungan antara katagori tunggang serasi dan 

lompat rintang. Area pelatihan-pelatihan ketangkasan berkuda sebagian besar 

berada di sekitar Kabupaten Semarang (Kota Salatiga) dan beberapa tersebar ke 

bagian selatan Kabupaten Semarang (Kota Surakarta). Dengan tidak adanya 

wadah pelatihan dan area pelatihan maupun perlombaan yang bertaraf 
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internasional maka hal ini menjadikan kepentingan mendesak bagi pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung adanya suatu program pelatihan 

dan area pelatihan maupun perlombaan ketangkasan berkuda dengan katagori 

tunggang serasi, lompat rintang, dan penggabungan keduanya yang bertaraf 

internasional. Maka perlu diadakan dan dibangunannya Pusat Pelatihan 

Menunggang Kuda dengan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan pelatihan 

ketangkasan berkuda, area pelatihan dan ketangkasan berkuda. Dengan didukung 

dengan kegiatan wisata berkuda akan lebih memunculkan calon atlet dan 

penggemar kuda untuk melakukan kegiatan berkuda dan meningkatkan 

pendapatan pariwisata pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Strategi/pendekatan perancangan 

Pendekatan perancangan yang akan digunakan pada Pusat Pelatihan 

Menunggang Kuda (PPMK) khusus pada cabang olahraga ketangkasan berkuda, 

cabang tunggang serasi, lompat rintang dan penggabungan keduanya adalah 

perancangan baru. Perancangan baru ini didasarkan dengan konsep bangunan 

ekologis yang dikemas dengan memadukan unsur modern pada perkembangan 

saat ini. Dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan pada 

bangunan dengan pemilihan dan penggunaan bahan bangunan yang tidak 

membahayakan pada tiap bangunan disesuaikan pada fungsinya tersendiri. 

Komplek bangunan PPMK terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian 

pendidikan formal dan bagian area berkuda (meliputi kandang kuda, area pelatihan, 

area perlombaan, area lepas kuda dan hal-hal berkenaan dengan berkuda). 

Komplek yang terdiri dari dua bagian tersebut, maka strategi yang digunakan ialah 
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pemisahan antara bagian pendidikan formal dengan bagian area berkuda, yang 

dimaksudkan untuk menjaga ketenangan dan pemaksimalan fungsi ditiap bagian. 

 

Kekhasan proyek 

Komplek Pusat Pelatihan Menunggang Kuda (PPMK) yang akan dikerjakan 

ini memilik kekhasan yaitu komplek ini merupakan tempat untuk para calon atlet, 

atlet pemula maupun professional, dan penggemar hewan kuda dengan pelayanan 

One Stop Service. Menyediakan jasa yaitu pelatihan berkuda (equestrian 

cattagory), area pelatihan dan perlombaan equestrian dengan tribun pandang, 

pendidikan dasar formal maupun pengetahuan tentang menunggang kuda dan 

kuda tersendiri, penitipan kuda, perawatan kesehatan kuda, perkawinan kuda, 

pengembangbiakan kuda, cottage penginapan, wisata berkuda, menyediakan 

aneka peralatan maupun perlengkapan berkuda dan produk pengolahan limbah 

kotoran kuda. Yang ditawarkan dalam satu tempat. 

Di dalam desain PPMK ini mengutamakan aksesibilitas, kemudahan 

pencapaian tiap fasilitas, kelengkapan fasilitas, penataan area komplek PPMK 

dengan baik antara bagian pendidikan dengan bagian pelatihan berkuda, 

memperhatikan desain stable (kandang kuda) terhadap aspek keamanan dan 

kenyamanan kandang mengenai luasan, ventilasi udara, dan sistem drainase. 

Penitipan dan peternakan kuda yang tertata, bersih dan memperhatikan aspek 

keamanan dan kenyamanan kuda. Limbah kotoran kuda dan lainnya dapat di olah 

menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk pemupukan area komplek terutama 

pada pemupukan rumput area lepas kuda. Secara keseluruhan pada area PPMK 
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ini didesain dengan pendekatan ekologis yang berkontribusi dalam upaya 

pelestarian lingkungan. 

Dari sisi teknologi, memiliki sistem pengolahan limbah yang baik dan tepat 

guna (pengolahan limbah kotoran kuda, limbah jerami, dan limbah organik maupun 

an-organik yang dihasilkan. Dari sisi arsitektural, kekhasan komplek PPMK 

menerapkan prinsip bangunan ekologis pada setiap bangunan sarana dan 

prasarana yang terdapat pada komplek dengan memadukan unsur modern 

(bentukan bangunan dan tata atur ruang) sehingga akan terciptanya suatu komplek 

PPMK yang bersih dan nyaman. Terutama kekhasan arsitektural terdapat pada 

bangunan yang disebut tempat area pandang perlombaan equestrian cattagory, 

bangunan yang memiliki fungsi bagi pengguna untuk melihat langsung pelatihan 

dan pertandingan berkuda (equestrian cattagory) secara nyaman dan aman. 

Dengan dilengkapi tribune dengan jarak pandang aman dan nyaman dari lapangan, 

karena perencanaan pembangunan dengan memperhatikan ukuran kuda dan 

manufer kuda saat digunakan latihan maupun perlombaan dengan jarak tribune 

penonton. Bangunan yang dikemas dengan konsep ekologis dengan memadukan 

unsur bentuk modern yang berkembang pada saat ini, dan menggunakan beberapa 

sistem modern didalamnya diharapkan permasalahan yang timbul dalam bangunan 

tersebut dapat diatasi (kenyamanan spasial dan kenyamanan thermal).  

Yang kedua adalah pada bangunan stable (kandang), kandang perawatan 

kesehatan kuda dan klinik kesehatan kuda. Dengan kandang yang di rancang 

aman, nyaman, bersih dan khusus sebagai tempat perawatan kuda yang sakit.  

Sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2009 

Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, hewan kuda dikatagorikan sebagai 
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hewan besar dan aktif bergerak. Sehingga perencanaan perancangan untuk 

kandang kuda khususnya bagian perawatan kesehatan harus memiliki standart dan 

syarat khusus bagi kandang (Stable) dan klinik kesehatan kuda memiliki standart 

dan persyaratan khusus sebagai fasilitas kesehatan hewan kuda. Hal ini perlu 

diperhatikan untuk membedakan kandang kuda untuk perawatan kesehatan kuda 

dengan kandang kuda untuk pemeliharaan kuda sehari-hari dengan kandang 

hewan lainnya. Serta membedakan antara klinik hewan kuda dengan klinik hewan 

lainnya. 

Alasan dan Motivasi Pemilihan Judul Proyek 

Meningkatnya prestasi yang diraih oleh atlet-atlet berkuda Indonesia diajang 

pekan olahraga internasional, meningkatnya atlet-atlet lokal berkuda khususnya di 

Kabupaten Semarang, meningkatnya serangkaian kegiatan perlombaan olahraga 

berkuda dengan jenis cabang ketangkasan berkuda (equestrian cattagory) dengan 

katagori pertama yaitu tunggang serasi (Kuda-kuda dilatih untuk melakukan 

manuver gerakan-gerakan rumit dengan sedikit gerakan perintah dari tangan , kaki, 

dan berat tubuh yang mana merupakan perintah yang diberikan oleh penunggang 

(Mike dan Diana, 1998). menuntut keserasian baik penunggang maupun kudanya 

pada saat melakukan suatu gerakan, dimana keterampilan dan pengalaman 

penunggang sangat menentukan untuk menciptakan atau membentuk kelincahan 

dan keluwesan dari tiap gerakan yang dihasilkan sehingga terkesan kuda 

melangkah dan bergerak atas dasar keinginan sendiri tanpa adanya perintah dari 

penunggang). 

Katagori yang kedua lompat rintang (Show Jumping atau lompat rintangan 

adalah olahraga khusus dan terdapat banyak program kebugaran yang terdiri dari 
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pendidikan dan pengembangan /peningkatan teknik melompat kuda tersebut, 

program pelatihan akan bervariasi tergantung pada umur dan kemampuan dari 

kuda tersebut (Pilliner, 1993)) yang sering diadakan di Jawa Tengah (khususnya 

equestrian cattagory) dan minat wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata 

berkuda di Kabupaten Semarang khususnya. 

Secara fisik bangunan arsitekural yang sesuai dengan fungsi-fungsi 

bangunan,dapat memunculkan beragam bentuk yang unik. Bentuk yang unik 

dipadukan dengan pendekatan bangunan ekologis, sehingga pada penerapan dan 

pemakaian bangunan akan aman dan nyaman. Beberapa aspek yang diperthatikan 

jika di kembangkan dalam perancangan, akan menimbulkan ke khasan dalam 

suatu bangunan. Dari perngamatan dilapangan dengan membandingan beberapa 

proyek sejenis, dapat ditarik garis besar yaitu bentukan-bentukan stable (kandang 

kuda) menggunakan sistem ventilasi yang sesuai dengan kondisi kandang berada. 

Semakin tempat hidup kuda panas, semakin besar pula ventilasi yang dibutuhkan 

untuk kandang kuda. Bentukan ventilasi dapat diterapkan pada kandang kuda 

dengan bentukan yang berbagai macam dan tepat fungsi. Sehingga dalam 

perpaduan dan penerapan sistem ventilasi dan sistem lainnya (sistem utilitas, 

sistem listrik, dan lain-lain) yang baik dan benar, akan memunculkan beberapa 

bentukan kandang kuda yang khas dan unik.  

Beberapa horse stable (tempat penyedia jasa dalam hal berkuda dan 

mengenai hewan kuda) yang telah ada diberbagai tempat dan wilayah, memiliki 

area berlatih kuda dengan bersih dan tertata, namun tidak memiliki area pandang 

ke area berlatih kuda maupun area perlombaan equestrian. Sehingga bagi yang 

menginginkan menonton pelatihan berkuda tidak dapat melihat secara nyaman dan 
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aman. Sedangkan pada Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah memiliki 

arena pelatihan yang memiliki area pandang ke area pelatihan berkuda maupun 

area perlombaan. Dengan bentukan unik dan khas yang memperhatikan 

keselamatan dan kenyamanan melihat pelatihan maupun pertandingan berkuda di 

tempat tersebut (tidak dilengkapi dengan fasilitas tribun penonton). 

Hal ini menjadikan ketertarikan pemerintah Kabupaten Semarang 

merencanakan pembangunan Pusat Pelatihan Menunggang Kuda (PPMK) sebagai 

tempat pelatihan olahraga berkuda, arena perlombaan khususnya pada equestrian 

cattagory  dan wisata berkuda berlandaskan wisata edukasi, dengan sarana dan 

prasarana yang lengkap, aman dan nyaman. Mampu menampung dan 

menyelenggarakan kegiatan perlombaan pada equestrian cattagory dengan 

fasilitas yang mewadahi dan lengkap. 

Kepentingan Mendesak (urgency) 

Olahraga berkuda adalah salah satu olahraga di Negara Indonesia yang 

mulai berkembang. Hal ini dibuktikan dengan data yang dimiliki oleh induk 

organisasi PP PORDASI PUSAT, yaitu meningkatnya prestasi yang diraih oleh 

atlet-atlet berkuda Indonesia diajang pekan olahraga internasional pada cabang 

equestrian cattagory dengan presentase kenaikan 5% Juara dari tahun ke tahun. 

Sedangkan secara nasional, minat atlet-atlet berkuda pada cabang ketangkasan 

berkuda (equestrian cattagory) meningkat (20%) dilihat pada website resmi yang 

dimiliki oleh Federation Equestrian International (FEI) dan Equestrian Horse’s 

Ridding. Negara Indonesia telah mendaftarkan atlet-atlet baru yang berserifikat 

internasional yang setiap tahunnya meningkat (3%), sedangkan untuk sertifikasi 

kuda yang dapat ijin berlomba diperlombaan tingkat internasional semakin 
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meningkat tiap tahunnya. Karena kuda dibawa oleh para atlet yang mengikuti 

perlombaan diperlombaan internasional. Beberapa atlet berkuda khususnya dalam 

katagori keserasian berkuda 7% diantaranya berasal dari Jawa Tengah. Prestasi 

tersebut berdampak meningkatkan kegemaran akan berkuda yang dapat dilihat dari 

presentase meningkatnya atlet berkuda secara umum di Jawa Tengah (15%). Hal 

tersebut dibuktikan dengan puncak acara pekan olahraga SEA GAMES (2015) di 

Singapura, tercatat Indonesia menjadi juara umum untuk katagori equestrian 

(dengan perolehan 5 emas, 1 perak, 3 perunggu). 

Menurut data dari Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh 

Indonesia (PP Pordasi) regional Jawa Tengah, tercatat pada tahun 2016 terdapat 6 

(lima) horse stable yang menawarkan jasa pelatihan menunggang kuda (equestrian 

cattagory), namun fasilitas didalamnya hanya terdapat arena pelatihan kuda, 

kandang kuda, dan beberapa fasilitas wisata berkuda (menunggang kuda 

berkeliling komplek stable). Letak dengan jumlah 1 (satu) horse stable terdapat 

pada Boja, Kabupaten Kendal, 3 (tiga) horse stable di Kota Salatiga, 1 (satu) horse 

stable di Kota Semarang, 1 (satu) horse stable di Kota Surakarta. Cabang 

equestrian di Kabupaten Semarang tidak memiliki area yang khusus untuk 

perlombaan ketangkasan berkuda. Untuk tingkat Jawa Tengah, tidak memiliki 

arena yang dikhususkan untuk perlombaan berkuda cabang equestrian. 

Sedangkan untuk tinggkat nasional, Negara Indonesia memiliki beberapa arena 

khusus equestrian. Area tersebut berada di Tangerang,Provinsi Banten dan D.K.I 

Jakarta. Pada kedua area tersebut hanya sebatas area lapang dilengkapi dengan 

tribun tanpa memperhatikan aspek penonton yang ingin menyaksikan pertandingan 

equestrian. Sedangkan pada cabang olahraga berkuda lainnya yaitu pacuan kuda, 
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telah memiliki beberapa track yang telah sering digunakan dan baik untuk 

perlombaan. Terdapat 2 (dua) lintasan pacuan kuda yang terletak di Desa 

Tegalwaton, Kota Salatiga dan berada di Kabupaten Sukoharjo, yang masing-

masing telah memiliki tribun penonton untuk menyaksikan perlombaan pacuan 

kuda. 

Di Kabupaten Semarang sendiri tidak memiliki horse stable yang 

menawarkan jasa pelatihan menunggang kuda (equestrian cattagory) dan wisata 

menunggang kuda. Dari data di atas ditemukan bahwa di Kabupaten Semarang 

memiliki potensi tinggi dalam bidang olahraga berkuda (khususnya pada cabang 

equestrian cattagory) dibuktikan dengan meningkatnya atlet lokal dan prestasi 

Jawa Tengah di perlombaan nasional dan internasional.  

Dengan semakin meningkatnya para atlet pemula dan professional pada 

tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten maupun kota. Dalam hal 

pelatihan berkuda harus didukung dengan sarana dan sarana pelatihan berkuda 

secara baik dan lengkap. Namun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Negara 

Indonesia kurang mewadahi dibanding dengan meningkatnya prestasi atlet dalam 

perlombaan nasional maupun internasional dan kemunculan atlet-atlet berkuda 

pemula maupun professional.  

Dalam hal penyelenggaraan dan penyediaan arena perlombaan equestrian, 

meningkatnya event penyelenggaraan pertandingan equestrian cattagory pada 

tingkat nasional dan kabupaten tiap tahunnya mengalami peningkatan (bertambah 

satu event perlombaan tiap tahun) yang terpusat pada pulau jawa. Sedangkan 

kepemilikan area perlombaan untuk equestrian cattagory di pulau jawa hanya 

memiliki 2 (dua) area perlombaan yang berstandart internasional, terletak pada 
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Provinsi Banten (APM Equestrian Centre) dan D.K.I Jakarta (Pulomas Equestrian). 

Keduanya memiliki area perlombaan equestrian yang telah berstandart FEI 

(internasional) dan PP PORDASI (nasional). Untuk tiap tempat memiliki 

keterbatasan jumlah event perlombaan yang dapat ditampung dan keterbatasan 

jumlah kandang kuda untuk dipersiapkan dalam perlombaan. Hal kedua yaitu 

minimnya area tribun penonton yang permanen untuk mendukung area equestrian 

untuk memberikan rasa nyaman bagi penonton pertandingan dan peserta 

pertandingan. 

Dalam hal pariwisata dan wisatawan penggemar kegiatan berkuda, provinsi 

Jawa Tengah untuk penggemar dan pemilik kuda meningkat 3% setiap tahunnya, 

wisatawan yang ingin menikmati dan mencoba berkuda meningkat 10% setiap 

tahunnya. Para penggemar hewan kuda semakin meningkat dengan adanya 

beberapa tempat penitipan-penitipan hewan kuda di Jawa Tengah (terletak pada 

stable-stable) 

Dengan dibangunnya PPMK ini dalam hal peningkatan mutu atlet-atlet 

menjadi lebih berprestasi diharapkan dapat memunculkan, melatih, dan 

mengembangkan atlet-atlet penerus dengan lebih siap dan kompetitif. Dalam hal 

penyelenggaraan perlombaan berkuda equestrian cattagory diharapkan dapat 

mewadahi dan memfasilitasi area equestrian yang berstandart internasional dan 

sebagai wadah dengan fasilitas yang lengkap. Dalam hal pariwisata dan lainnya 

diharapkan dapat meningkatkan pariwisata dan kecintaan akan olahraga berkuda 

dan lainnya. Serta upaya pelestarian lingkungan komplek dan sekitarnya. 
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Kebutuhan (need) 

Dengan terkumpulnya data-data mengenai kepentingan mendesak yang 

menjadikan faktor untuk terwujudnya suatu kebutuhan sebuah komplek pelatihan 

berkuda dengan materi pendidikan dasar dan pendidikan pelatihan berkuda 

(equestrian cattagory) yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dalam 

tingkat nasional yang bertempat di Kabupaten Semarang. Yang dapat mewadahi 

semua aktivitas berkuda dan wisata berkuda dengan aman dan nyaman. 

Dari segi kuantitas presentase secara keseluruhan olahraga berkuda di 

Jawa Tengah meningkat 25% dari tahun ke tahun, hal ini dibuktikan bahwa 2 (dua) 

atlet dari Jawa Tengah meraih emas dan perunggu di pekan olahraga SEA GAMES 

cabang ketangkasan berkuda dalam equestrian cattagory dan segi kualitatif 

Kabupaten Semarang memiliki potensi yang besar untuk diadakannya suatu pusat 

pelatihan menunggang kuda dengan beberapa fasilitas yang mendukungnya. Hal 

ini diperkuat oleh pernyataan ketua PORDASI regional Jawa Tengah 

 “Jika di Jawa Tengah, khususnya pada bagian Kabupaten Semarang yang 

memiliki potensi daerah yang cocok untuk kehidupan kuda (desa Kopeng, 

Kecamatan Getasan) yang memiliki hawa sejuk dan didukung transportasi yang 

mudah untuk mencapainya, maka dapat dikatakan Jawa Tengah butuh tempat 

pelatihan dan area perlombaan equestrian. Di Jawa Tengah butuh, apalagi di 

Indonesia sebagai induknya”.  

Secara nasional area dan tempat pelatihan menunggang kuda hanya 

memiliki 2 tempat area equestrian untuk berlatih dan menampung penyelenggaraan 

perlombaan (pada Provinsi Banten dan D.K.I Jakarta). Kabupaten Semarang 
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merupakan salah satu Kabupaten yang berkontribusi memajukan olahraga 

berkuda, mewadahi penggemar hewan kuda, dan pelestarian lingkungan. Namun 

kurang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana fasilitas yang memadahi 

sehingga dikhawatirkan perkembangannya akan berkurang dan tidak maksimal.  

Adanya pembangunan Pusat Pelatihan Menunggang Kuda (PPMK) di Desa 

Kopeng, Kabupaten Semarang diharapkan dapat menampung dan mewadahi calon 

atlet-atlet penerus dan penggemar hewan kuda. Serta dapat berkontribusi dalam 

pelestarian lingkungan. 

Keterkaitan (relevancy) 

Minimnya tempat dengan sarana dan prasarana yang memadahi dan 

lengkap dalam hal olahraga berkuda, penggemar hewan kuda, dan pelestariaan 

lingkungan yang minim berbanding terbalik dengan minat dan potensi para calon 

atlet, atlet, penggemar hewan kuda yang cukup tinggi, kebutuhan pengetahuan 

tentang hewan kuda cukup tinggi dan wisatawan berkuda. Khususnya di Kabupaten 

Semarang yang belum memiliki tempat untuk melakukan kegiatan pelatihan 

berkuda (equestrian cattagory) yang berlandaskan materi pendidikan formal dasar 

dan materi pelatihan berkuda, perawatan dan pengembangbiakan kuda, dan 

beberapa edukasi dan wisata berkuda.  

Kabupaten Semarang adalah kabupaten yang belum memiliki tempat 

pelatihan kuda, equestrian area, perawatan dan perkembangbiakan kuda, bahwan 

pada wisata berkuda berlandaskan wisata edukasi, belum sepeuhnya terpenuhi. 

Namun memiliki potensi dari data yang didapatkan diatas.  
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Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, merupakan 

salah satu tempat yang sedang mengalami proses perkembangan menjadi sebuah 

desa wisata yang semakin ramai dan maju. Memiliki potensi-potensi wilayah yang 

cukup tinggi menarik pengunjung dari dalam maupun luar negeri untuk 

mengunjungi Desa Kopeng. Merupakan tempat yang cocok untuk berkuda, 

perawatan dan perkembangbikan kuda, karena memiliki suhu yang sejuk (letaknya 

berada di kaki gunung). Sehingga cocok dibangunan pada Desa Kopeng, 

Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Tujuan Pembahasan 

Tujuan dari proyek kompleks bangunan Pusat Pelatihan Menunggang Kuda 

di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang adalah : 

- Pusat Pelatihan Menunggang Kuda merupakan tempat pelatihan berkuda 

tingkat nasional, bertujuan sebagai sarana dan prasarana fasilitas lengkap 

untuk pelatihan menunggang kuda (equestrian cattagory) untuk calon atlet, 

atlet pemula maupun atlet professional ditingkat nasional (bertaraf intenasional) 

agar dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berkuda. 

- Sebagai wadah terselenggaranya perlombaan menunggang kuda (equestrian 

cattagory) ditingkat nasional, yang memiliki sarana dan prasarana kel ditingkat 

nasional, yang memiliki sarana dan prasarana kelengkapan area perlombaan 

maupun fasilitas pendukungnya yang bertaraf internasional (sesuai dengan 

federasi tunggang kuda dunia). 



334 

 

- Sebagai wadah penitipan, perkawinan dan peternakan kuda bagi penggemar 

dan pemilik hewan kuda, dan sebagai media promosi pelestarian hewan kuda. 

- Sebagai area dengan pemanfaatan dan pengolahan limbah kotoran kuda, 

limbah jerami dan limbah lainnya serta pemanfaatan energi alami. Sebagai 

upaya pelestarian lingkungan. 

- Adapun fasilitas penunjang lainnya diharapkan mampu mewadahi event-event 

perlombaan maupun non perlombaan dalam maupun luar negeri. 

- Meningkatkan pariwisata pada daerah Kabupaten Semarang, dengan menarik 

para wisatawan domestik maupun mancanegara dengan inovasi wisata 

berkuda yang berlandaskan wisata edukasi. 

Sasaran Pembahasan 

Sasaran dari proyek kompleks bangunan Pusat Pelatihan Menunggang 

Kuda di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang adalah : 

- Meningkatkan kemampuan atlet pemula maupun profesional di Indonesia, 

dengan fasilitas yang bertaraf internasional. Agar dapat berprestasi dalam 

perlombaan taraf nasional dan internasional. 

- Memunculkan dan melatih calon atlet berkuda yang berkualitas sebagai 

penerus atlet berkuda sebelumnya di Indonesia, dengan fasilitas yang bertaraf 

internasional. Agar dapat menjadi atlet profesional yang berprestasi dalam 

perlombaan tingkat nasional dan internasional. 
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- Mewadahi kegiatan perlombaan maupun non perlombaan berkuda (khususnya 

cabang palang rintang dan tunggang serasi) dalam dan luar negeri dengan 

area pelatihan dan perlombaan yang bertaraf internasional. 

- Meningkatkan mutu pendidikan formal maupun non-formal pada anggota murid 

(penggabungan antara kurikulum pemerintah 2013 dengan standart 

pencapaian tahap menunggang kuda). 

- Mewadahi penggemar hewan kuda dan pemilik hewan kuda yang meliputi 

kegiatan penitipan hewan kuda, perawatan kuda dan perkawinan kuda. Dengan 

fasilitas kandang kuda (perawatan harian dan perawatan khusus) dan area 

lepas kuda yang memenuhi standart internasional.  

- Sebagai penyedia pengetahuan dan pendidikan kelestarian dan 

perkembangbiakan hewan kuda. Yang ditujukan untuk penggemar hewan kuda 

yang ingin mengetahui proses perkembangbiakan hewan kuda. 

- Sebagai Penyediaan kelengkapan dan peralatan berkuda. Yang ditujukan pada 

calon atlet, atlet pemula, atlet professional ataupun para penggemar kuda 

untuk digunakan sebagai mana fungsi asal dan sebagai pajangan (untuk 

souvenir para wisatawan) 

- Sebagai penyedia layanan kesehatan kuda (klinik kuda). 

- Sebagai penyedia tempat wisata yang edukatif. Yang ditujukan kepada 

wisatawan internasional maupun wisatawan local. 
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- Pengolahan dan pemanfaatan limbah kotoran kuda dan limbah lainnya yang 

dapat di daur ulang (composing). Yang ditujukan untuk penggunaan sumber 

daya yang dapat didaur ulang untuk kepentingan sekitar area PPMK. 

- Menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. 

- Memajukan pertumbuhan ekonomi khususnya bagi masyarakat sekitar dan 

pemerintah kabupaten Semarang. 

Manfaat yang Ingin Dicapai 

Manfaat yang ingin dicapai dari proyek kompleks bangunan Pusat Pelatihan 

Menunggang Kuda di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang adalah : 

- Memberikan tempat belajar dan berlatih olahraga berkuda khususnya cabang 

katagori equestrian di tingkat nasional yang menggunakan materi pendidikan 

formal dasar dan menggabungkan  dengan pendidikan tahapan pencapaian 

pelatihan berkuda. Dengan sarana dan prasarana fasilitas yang lengkap 

bertaraf internasional. 

- Sebagai wadah tempat penyelenggaraan event-event perlombaan berkuda 

(equestrian cattagory) tingkat lokal, nasional dan internasional. Dengan fasilitas 

yang lengkap.dan berstandar internasional. 

- Menyediakan fasilitas penitipan, dan perawatan kuda. Bagi masyarakat 

penggemar dan memiliki kuda yang minim tempat peletakan kudanya dan 

memperhatikan kes dan memperhatikan kesehatan kuda. 
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- Dalam bidang wisata berkuda yaitu menyediakan fasilitas rekreasi keluarga 

yang berlandaskan wisata edukatif, sebagai pengetahuan akan hewan kuda 

dan lingkungan. 

- Dalam bidang pelestarian lingkungan yaitu dengan mempromosikan 

pemanfaatan dan pengolahan limbah kotoran kuda, limbah jerami dan limbah 

bangunan lainnya. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan yang akan digunakan dalam judul proyek “Pusat 

Pelatihan Menunggang Kuda, di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang” didasarkan 

dari permasalahan sesuai dengan bidang ilmu arsitektur, sehingga akan 

diselesaikan secara ilmiah, dianalisis sesuai dengan lingkup pembahasan, dan 

mudah dipahami. Lingkup pembahasan tersebut meliputi : 

- Perencanaan tata ruang luar dan area parker pada komplek dengan 

kesesuaian fungsi sebagai lahan teduh (RTH), kapasitas daya tampung parkir 

kendaraan roda dua, empat maupun lebih, dan sirkulasi dalam hubungan ruang 

luar komplek dengan bangunan-bangunan pada komplek yang sesuai denga 

alur fungsi dan kegiatan dalam komplek PPMK. 

- Perencanaan alur kendaraan. Karena sebagai tempat Pusat Pelatihan 

Menunggang Kuda dengan tingkat nasional, akan banyak dikunjungi oleh calon 

atlet, atlet pemula, atlet professional dan penggemar hewan kuda dari Negara 

Indonesia maupun dari luar negeri perlu dipikirkan mengenai lalu lintas 

kendaraan di dalam maupun diluar. Dengan penataan alur masuk dan keluar 
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kendaraan roda dua, roda empat, dan beroda lebih, akan menyelesaikan 

masalah mengenai kekacauan sirkulasi kendaraan dalam komplek. 

- Perencanaan tata bentuk dalam komplek untuk dapat menciptakan saling 

keterkaitan antar satu bangunan dengan bangunan lainnya sesuai dengan 

bagian, fungsi dan kegiatan utama pada setiap bangunan. Sehingga akan 

terjadi keterkaitan bangunan satu dengan bangunan lain (keterkaitam antara 

bagian pelatihan berkuda - kandang kuda (stable) - area perawatan dan 

perkembangbiakan kuda - area lepas kuda - tribun penonton - area pelatihan 

dan perlombaan equestrian - pelatihan persiapan perlombaan equestrian - 

pendidikan formal dasar - pelatihan berkuda dalam jangka waktu panjang - 

area penginapan siswa, calon atlet, atlet pemula, professional, dan wisatawan 

yang berminat untuk berwisata pada area komplek - area wisata berkuda dan 

lainnya. 

- Perencanaan tata ruang dalam pada kawasan PPMK dengan hubungan antar 

ruang yang dapat menciptakan alur bagi pengguna bangunan untuk 

menjangkau setiap ruangan pada bangunan dengan mudah, aman, dan 

nyaman sesuai dengan fungsi dan kegiatan pada setiap bangunan. 

- Perencanaan dan penataan sistem utilitas pada tiap bangunan sesuai dengan 

fungsi pada bangunan. Terutama sistem utilitas pada bangunan kandang kuda 

(horse stable). 

- Perencanaan dan penataan sistem drainase pada tiap bangunan sesuai 

dengan fungsi pada bangunan. Terutama pada bangunan kandang kuda (horse 

stable) yang terfokus pada limbah bembuangan kotoran kuda dan limbah 
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kotoran air kuda. Kedua ialah area pelatihan dan perlombaan equestrian, fokus 

drainase adalah sistem buang dan sistem resapan air yang masuk dan jatuh ke 

area equestrian agar tidak menggenang disaat air melimpah (saat hujan). 

- Perencanaan, pemilihan, dan penerapan sistem pengolahan limbah kotoran 

kuda, limbah jerami, limbah serbuk gergaji, dan limbah lainnya yang dihasilkan 

pada PPMK. 

- Perencanaan dan penataan sistem pencahayaan buatan, pencahayaan alami, 

penghawaan ruang (ventilasi), kondisi setiap ruang dan lingkungan menjadi 

perhatian dan harus menurut standart yang telah ada. Pada sistem ini yang 

terutama terletak pada kandang kuda, karena pada kandang kuda harus 

menyesuaikan suhu yang tepat untuk siklus hidup hewan kuda. Sehingga 

penerapan sistem – sistem tersebut harus sesuai dengan standart yang telah 

ada. 

- Perencanaan dalam pemilihan bahan bangunan yang aman dalam 

penggunaan disetiap bangunan. Merupakan satu kesatuan terhadap sistem – 

sistem yang disebut diatas. 

- Perencanaan keamanan didalam komplek, sehingga pengguna dalam komplek 

dapat merasa nyaman dan terlindungi dari segala aktivitas yang terjadi didalam 

komplek maupun kondisi sekitar komplek. 
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1.4. Metode Pembahasan 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan, sebaliknya data yang didapat dari suatu 

lembaga yang dengan tujuan tertentu menggali data tersebut sebelumnya, 

akan menjadi penguat dan sebagai data sekunder. 

Data Primer 

Data primer merupakan proses pengumpulan data secara nyata dan otentik 

yang didapat dari survey lapangan dengan melakukan kegiatan pengambilan 

gambar dan mengukur, observasi dan wawancara. Dilakukan untuk mengetahui 

informasi yang tidak diperoleh dalam pengumpulan data sekunder. 

- Observasi (pengamatan langsung) 

Yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung ke 

obyek atau lokasi pengamatan untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

tentang objek yang diteliti. Peneliti dalam melakukan observasi berperan 

sebagai marginal partisipan yaitu ikut hidup dalam kelompok, identitas 

peneliti diketahui kelompok yang diteliti dan menyusup ke dalam situasi 

kehidupan masyarakat (Hadi, 1997). 

Pada judul Pusat Pelatihan Menunggang Kuda dilakukan pengamatan 

langsung pada lapangan yaitu pengamatan langsung pada tapak (site) yang 

akan digunakan untuk dibangun PPMK. Yaitu pada Desa Kopeng, 

Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Dan pengamatan potensi-
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potensi maupun masalah yang terdapat pada site maupun sekitar site. Yang 

kedua, Pengamatan langsung pada proyek serupa yaitu Adria Pratama 

Mulya Boarding School & Equestrian Centre. Dari hasil studi observasi akan 

didapatkan data-data berupa foto dan informasi yang berkaitan dengan 

Pusat Pelatihan Menunggang Kuda. 

- Wawancara 

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi antara pengumpul 

data dan responden. Sehingga wawancara dapat diartikan sebagai cara 

mengumpulkan data dengan bertanya langsung kepada responden, dan 

jawaban-jawaban dicatat atau direkam dengan alat perekam (Kusmaryadi 

dan Sugiarto, 2000). Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah: 

Key informan, yaitu mewawancarai informan kunci yang dipergunakan dalam 

pengamatan ini. Sedangkan Depth interview, yaitu melakukan wawancara 

secara mendalam kepada responden. 

Dalam pengamatan ini bentuk wawancara yang digunakan adalah 

wawancara yang tidak berstruktur, yang ditujukan kepada beberapa pemilik 

Horse stable dan tempat pelatihan berkuda pada khususnya. yang 

meyerupai dengan judul Pusat Pelatihan Menunggang Kuda. 

 wawancara langsung dengan masyarakat di Desa Kopeng, Kecamatan 

Getasan, Kabupaten Semarang yang bersangkutan dengan kondisi, potensi 

dan permasalahan yang ada pada tapak (site) yang akan dibangun. Kedua, 

Wawancara langsung dengan pemilik maupun pengelola horse stable dan 

tempat pelatihan kuda yang telah dahulu dibangun (menyerupai) untuk 
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mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan masalah teknis 

dan non teknis di horse stable dan tempat pelatihan serta informasi lainnya. 

Pihak yang rencana akan diwawancarai : 

1) Ketua PP PORDASI regional Jawa Tengah. 

2) Manager pengelola/Pihak Adria Pratama Mulya Boarding School & 

Equestrian Centre. 

3) Manager pengelola/pihak Pulomas Equestrian. 

4) Manager pengelola/pihak Arrowhead Stable. 

5) Manager pengelola/pihak Santosa Horse Riding School & Resort 

- Data Lapangan 

Data-data yang didapatkan dari hasil pengamatan dilapangan dapat dalam 

bentuk sketsa-sketsa gambar beserta informasi yang ada dilapangan. serta 

pengumpulan data yang berkaitan dengan lokasi tapak yang akan dipilih 

dengan memperhatikan kesesuaian aspek baik aspek fisik maupun non-fisik 

yang berkaitan dengan proyek (Nurhadi, 2003). 

- Pemotretan 

Data-data yang didapatkan dari hasil pengamatan lapangan yang berupa 

gambar-gambar yang menjelaskan keadaan lapangan yang sebenarnya 

terkait dengan kondisi bangunan, kondisi jalan, hingga kondisi pada 

lingkungan sekitar. Data yang dihasilkan berupa foto-foto existing suatu site 

dan bangunan yang menyerupai. 
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Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa kajian teoritik, sumber 

tertulis atau dokumen yang memiliki relevansi dengan pengamatan ini untuk 

pendukung informasi dan studi proyek serupa untuk mengetahui dan 

membandingkan kekurangan maupun kelebihan yang berada pada proyek 

tersebut secara fisik maupun non fisik. Data sekunder buku-buku dan jurnal 

ilmiah diperoleh dari perpustakaan. Untuk mengetahui potensi ekologi dan 

potensi sosial budaya masyarakat setempat diperoleh dari data sekunder, 

seperti monografi kelurahan dan kecamatan setempat 

Studi pustaka dalam pembuatan ini mengarah kepada usaha memperoleh 

penjelasan lengkap mengenai teori-teori yang ada hubungannya dengan Pusat 

Pelatihan Menunggang Kuda. Mengetahui dan membandingkan proyek serupa 

dengan mengetahui kekurangan maupun kelebihan secara fisik maupun non 

fisik proyek tersebut, sumber daya manusia dan lainnya. Yang masih 

berhubungan dengan judul proyek.  

Pihak yang terkait dengan pengumpulan data ini adalah :  

1) Bappeda Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.  

2) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang. 

3) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang. 

4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang. 

5) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Semarang. 

6) PP PORDASI Pusat. 

7) PP PORDASI regional Jawa Tengah. 

8) Adria Pratama Mulya Boarding School & Equestrian Centre. 
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9) Pulomas Equestrian. 

10)  Arrowhead Kota Semarang dan Salatiga. 

11)  Santosa stable & Horse Riding School. 

 

1.4.2. Metode Penyusunan dan Analisa 

Analisa yang digunakan sejak dalam proses pengamatan dilapangan yang 

kemudian dilanjutkan dengan menganalisa antara data yang satu dengan data 

lainnya yang nantinya di identifikasi didalam metode penyusunan dan analisa 

pada proyek Pusat Pelatihan Menunggang Kuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA PRIMER DATA SEKUNDER 

Metode Induktif Metode Deduktif 

ANALISIS DATA 

PERMASALAHAN  

DESAIN 

PENYELESAIAN   

DESAIN 

Bagan 1.1. Proses Penyusunan dan Analisis Data 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 
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      Metode yang dapat digunakan antara lain :                    

- Metode Induktif 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara : studi banding/komparasi data 

dari instansi terkait, wawancara dengan narasumber, observasi lapangan 

dan mendokumentasikan data dari proyek sejenis. 

- Metode Deduktif 

Pengumpulan data dari kajian teoritik, studi literature, dan browsing internet 

(web master) yang berkaitan dengan proyek Pusat Pelatihan Menunggang 

Kuda, Di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang. Data-data yang didapat bisa 

dalam bentuk jurnal-jurnal penelitian yang resmi dan kondisi site yang 

dipakai dengan regulasi-regulasi yang melekat. 

Setelah semua data-data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, 

kemudian dilakukan analisa data sehingga dapat diolah menjadi landasan 

teori dan pemrograman arsitektur pada proyek Pusat Pelatihan Menunggang 

Kuda, Di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang tersebut. 

1.4.3. Metode Pemrograman      

Tahap Analisa 

Dari hasil penjabaran pada proses penyusunan dan analisa data, 

kemudian dilakukan analisis-analisis seperti analisis pendekatan masing-

masing fungsi dan kegiatan pada bagian-bagian bangunan, analisis 

pengelompokan masing-masing fungsi tertentu (fungsi khusus), analisa kinerja 

ruang, analisa teknologi yang digunakan, analisa pendekatan pada kondisi 

eksisting lokasi tapak yang akan dipilih sehingga dapat diketahui apa saja 

kebutuhan ruang, fasilitas serta aspek-aspek yang diperlukan untuk membuat 
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proyek Pusat Pelatihan Menunggang Kuda, Di Desa Kopeng, Kabupaten 

Semarang, analisis potensi-potensi alam maupun sumber daya manusia 

didalam maupun diluar komplek PPMK. Analisis pemilihan dan penggunaan 

bahan bangunan, dan analisis lainnya sebagai penunjang analisis pokok dan 

kesimpulan analisis. 

Pemograman dilakukan dengan menggunakan pedoman buku Problem 

Seeking karangan William.M.Pena (2001), yaitu : 

- Menetapkan sasaran (Goals). 

- Mengumpulkan dan menganalisis fakta (Facts). 

- Mengungkapkan dan menguji ide konsep (Concepts). 

- Menentukan kebutuhan (Needs).  

- Pernyataan masalah (Problem Statement). 

Dengan mempertimbangkan mengenai fungsi, bentuk, ekonomi, dan waktu. 

Tahap Sintesa 

Dari hasil yang dilakukan pada analisa data, kemudian dilakukan 

pemecahan masalah yang dapat dilakukan dengan menggambarkan sistem 

plotting masa bangunan serta mencari penekanan desain, mencari 

permasalahan dominan yang terdapat pada kasus Proyek Pusat Pelatihan 

Menunggang Kuda Di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang. 

1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur 

Metode yang digunakan dalam perancangan arsitektur antara lain : 
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Konsep 

Konsep dari Pusat Pelatihan Menunggang Kuda Di Desa Kopeng, 

Kabupaten Semarang ini yaitu keamanan dan keselamatan terhadap kinerja 

bangunan (safety building). Pelatihan menunggang kuda secara profesional 

dengan sarana dan prasarana lengkap dengan ditempatkan pada beberapa 

bangunan dengan perpaduan atau kombinasi gaya arsitektur Amerika Latin 

dengan arsitektur modern di Indonesia. Arsitektur modern di Indonesia dalam 

hal ini adalah arsitektur lokal khas di Indonesia khususnya Jawa Tengah yang 

berkembang dengan berjalannya waktu menjadi sebuah gaya arsitektur 

modern. Dengan sentuhan yang lebih dinamis. Pengaplikasian arsitektur lokal 

pada bangunan adalah dapat berupa pengadaptasian dari bentuk bangunan 

maupun dari penggunaan ornamen-ornamen lokal yang berkaitan dengan 

fungsi bangunan Pusat Pelatihan Menunggang Kuda Di Desa Kopeng. 

Berpedoman pada konsep judul yaitu keamanan dan keselamatan terhadap 

kinerja bangunan (safety building) diaplikasikan dalam pemilihan sistem 

bangunan dan bahan bangunan yang aman bagi pengguna bangunan (safety 

building), bahan bangunan yang tidak merusak lingkungan sekitar, dan dapat 

mengupayakan pelestariaan lingkungan sekitar yang sesuai pada jamannya 

dengan penggabungan arsitektur ekologis. Kabupaten Semarang dengan 

memperhatikan keselamatan bentuk bangunan untuk mendukung fasilitas yang 

bersih dan aman dalam penggujnaannya 
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Rancangan Skematik 

Rancangan skematik pada perancangan Pusat Pelatihan Menunggang 

Kuda dapat dilakukan dengan sketsa tangan maupun dengan teknologi 

komputerisasi dalam proses memvisualisasi konsep desain dari bentuk 

bangunan Pusat Pelatihan Menunggang Kuda. Pengembangan Ide-ide maupun 

gagasan yang dituangkan dalam sketsa-sketsa tangan disesuaikan dengan 

spesifikasi proyek sehingga desain skematik yang dituangkan lebih skalatis. 

Pengembangan Rancangan 

Pengembangan rancangan pada perancangan Pusat Pelatihan 

Menunggang Kuda akan menggunakan teknologi komputerisasi berupa gambar 

2 dimensi (Aplikasi Autocad) maupun gambar 3 dimensi (Aplikasi Sketchup) 

sebagai bentuk penerapan rancangan dari gambar skematik menuju gambar 

kerja yang terskala. 

 

Bagan 1.2. Konsep Dasar 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

SAFETY BUILDING 

Ekologis 

Arsitektural 

Bangunan 

Lingkungan 
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Pembuatan Detail 

Pembuatan detail-detail yang diambil adalah pada bagian-bagian 

konstruksi bangunan yang menarik dari segi arsitektur, misal dapat diambil 

pada bagian konstruksi struktur yang digunakan maupun pada bagian utilitas 

bangunan. Penjelajahan lebih dalam untuk menyempurnakan rancangan 

skematik yang telah dibuat dengan penggunaan dimensi yang sudah pasti yaitu 

potongan bangunan, tampak, struktur, konstruksi, material, sistem, dan lainnya. 

Presentasi 

Mendokumentasikan hasil karya perancangan arsitektur yang telah 

dibuat dan diselesaikan agar dapat diberikan masukan maupun pembenahan 

yang lebih baik. Presentasi dapat menggunakan media gambar kerja 2D (2 

dimensi), media powerpoint (visualisasi animasi), dan media maket maupun 

gambar 3D yang menunjukan keseluruhan gambaran desain proyek secara 3 

dimensi. 
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1.5. Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negara Indonesia. Negara yang memiliki 

potensi atlet dan prestasi menunggang 

kuda katagori tunggang serasi. Minim 

tempat untuk mewadahi kegiatan pelatihan 

dan area equestrian yang lengkap. 

 

Kabupaten Semarang.  

Merupakan kabupaten yang memiliki 

potensi olahraga menunggang kuda dan 

wisata berkuda. Tidak memiliki suatu 

tempat yan menyediakan sarana dan 

prasarana tersebut. 

 

Desa Kopeng. Merupakan suatu tempat 

pada Kabupaten Semarang yang memiliki 

potensi alam dan tempat yang sesuai 

dengan siklus hidup hewan kuda dan 

potensi wisata dapat menjadikan 

penunjang  

 

Keamanan dan Keselamatan Terhadap 

Kinerja Bangunan (Safety Building). 

Merupakan konsep dasar pada proyek, 

yaitu dengan memperhatikan sistem dan 

bahan bangunan yang aman dan sesuai. 

 

Arsitektur Modern.  

Merupakan pendekatann arsitektur yang 

sesuai dengan perkembangan jaman. Di 

padukan dengan bangunan ekologis. 

 

Permasalahan. Bagaimana mendesain 

dengan menggabungkan konsep dasar 

dengan kebutuhan-kebutuhan pelatihan 

dan fasilitas penunjang. 

 

Pusat Pelatihan Menunggang Kuda, Di 

Desa Kopeng, Kabupaten Semarang. 

 

Pelatihan Berkuda. Suatu kegiatan 

latihan menunggang kuda dengan 

program dan tahap latihan (equestrian 

cattagory) sesuai dengan tahapan 

pelatihan yang telah di tetapkan oleh PP 

PORDASI dan FEI dunia. 

 

Area Equestrian. Sebuah tempat dengan 

luasan yang lebar, dengan alas serbuk 

kayu dan pasir sebagai area perlombaan 

dan area pelatihan menunggang kuda 

cabang ketangkasan kuda. 

 

Wisata Berkuda. Sebuah kegiatan 

menunggang kuda yang dilakukan oleh 

pelaku non atlet dengan tujuan rekreasi. 

Yang sesuai dengan tempat wisata 

berkuda yaitu area yang bersuhu sejuk. 

 

A N A L I S A 

S I N T E S A 

Bagan 1.3. Alur Pikir 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 
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1.6. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam Landasan Teori dan Pemrograman 

ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian yang didalamnya memuat hal-hal yang lebih rinci. 

Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang gambaran keseluruhan 

dimana diuraikan sebagai berikut : 

- BAB I. PENDAHULUAN 

Bab yang berisikan mengenai uraian pendahuluan serta pengenalan awal 

seluruh pembahasan dalam materi LTP. Tentang uraian yang mengantar, 

mendahului dan mengenalkan awal seluruh materi Landasan Teori dan 

Program. Memuat latar belakang proyek, tujuan dan sasaran pembahasan, 

lingkup pembahasan, metode pembahasan serta sistematika pembahasan 

proyek. Didukung dengan pemaparan skema pola pikir sebagai kesimpulan 

dasar pada pembahasan. 

- BAB II. TINJAUAN PROYEK 

Bab yang berisikan tentang uraian-uraian, yang berisikan tentang tinjauan 

umum proyek mengenai deskripsi umum, yang merupakan pengantar kepada 

permasalahan dan memberi gambaran umum mengenai wawasan tentang 

kasus, proyek yang bersifat makro, belum menjurus secara langsung ke 

pembahasan proyek secara khusus yang meliputi gambaran umum, latar 

belakang-perkembangan dan tren serta sasaran yang ingin dicapai. dan 

berisikan tinjauan khusus yang merupakan uraian deskriptif tentang kasus 

proyek yang lebih mendalam baik secara deduktif (standart buku atau teks) 
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maupun secara induktif ( studi banding atau komparasi beberapa kasus 

sejenis). 

- BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Bab yang berisikan tentang uraian secara kualitatif dan kuantitif berdasarkan 

pada analisis pendekatan progam arsitektur yang meliputi analisa pendekatan 

arsitektur, studi besaran luas bangunan, analisa pendekatan sistem bangunan, 

analisis bahan bangunan, analisis pengolahan sumber daya yang dapat 

diperbaharui dan analisa konteks lingkungan. 

- BAB IV. PROGRAM ARSITEKTUR 

Bab yang berisikan tentang uraian secara kualitatif dan kuantitif berdasarkan 

pada analisis pendekatan progam sebelumnya yang meliputi konsep progam, 

tujuan perancangan, faktor penentu perancangan, faktor persyaratan 

perancangan serta progam-progam arsitektur yang terkait dengan proyek. 

- BAB V. KAJIAN TEORI 

Bab yang berisikan tentang kajian teori penekanan atau tema desain yang 

merupakan pengejawantahan dari subyektifitas perancang dalam memberikan 

warna hasil perancangan dengan salah satu aspek yang dapat memberi nilai 

tambah terhadap suatu desain dan berisikan tentang kajian teori permasalahan 

dominan yang merupakan permasalahan pokok yang diangkat dari 

permasalahan desain yang dapat menjadi faktor penentu optimalisasi hasil 

desain. 
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- Kepustakaan 

Kumpulan data sumber refrensi (buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dokumen, 

surat, gambar, foto, film, transkrip wawancara, dan internet). Terdiri atas daftar 

pustaka dan daftar bacaan. 

- Lampiran 

Sarana pendukung untuk mendukung atau menjelaskan arah pemikiran isi 

pembahasan yang tidak memungkinkan dimuat pada pembahasan dan atau 

lebih luas, sehingga tidak terwakili oleh sketsa, table atau catatan kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


