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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1 KONSEP PROGRAM PTC 

4.1.1 Citra Arsitektural 

Citra yang ingin dibangin pada Paralympian Training Center di 

Kab.Sukoharjo ini adalah bangunan pelatnas yang representatif / 

mencerminkan penggunanya, yaitu atlet paralimpian. Hal yang ingin 

disampaikan adalah walaupun atlet paralimpian memiliki keterbatasan baik fisik 

maupun non-fisik, mereka dapat bergerak bebas / beraktivitas seperti layaknya 

manusia yang tidak mempunyai keterbatasan, sehingga bangunan didesain 

dengan bentuk yang dinamis, mengambil unsur dalam jenis jenis disabilitas 

seperti gerakan mengayuh kursi roda, warna kontras yang dibutuhkan oleh 

penderita tuna netra jenis low vision, tekstur dan suara – suara yang dibutuhkan 

oleh tuna netra jenis buta total.  

Dengan fungsinya sebagai pusat kegiatan atlet difabel, maka bangunan 

ini harus menjadi kebanggaan penggunanya, sehingga atlet difabel dapat 

merasa kebanggaan bisa mengikuti pelatnas di bangunan ini, karena untuk 

menjalani pelatnas di bangunan ini perlu melewati sistem audisi per daerah. 

Bangunan memiliki daya tarik sehingga mudah diingat dan memiliki kesan bagi 

orang yang melihatnya. 

4.1.2 Aspek Fungsi 

PTC di Kab. Sukoharjo memiliki fungsi utama mewadahi kegiatan 

pelatnas atlet paralimpian dengan suasana yang enjoy dan meminimalisir 

terjadinya kejenuhan dalam proses kegiatan pelatnas karena pelatnas 
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dilaksanakan dengan jangka waktu yang cukup lama. Selain itu terdqapat 

kantor organisasi induk atlet paralimpian yaitu National Paralympic Committee 

of Indonesia. Kegiatan pelatihan olahraga yang diwadahi bangunan ini adalah 

olahraga atletik, goal ball, catur, angkat berat dan sepak bola CP. 

4.1.3 Aspek Teknologi 

Aspek teknologi, bangunan ini menyediakan teknologi untuk 

mempermudah sirkulasi / aksesibilitas atlet paralimpian, teknologi yang 

menunjang kegiatan pelatihan olahraga dan teknologi yang membantu tuna 

netra dalam mengakses seluruh bangunan dan fasilitas penunjang dengan 

mudah. 

4..2 TUJUAN, FAKTOR PENENTU, FAKTOR PERSYARATAN PERANCANGAN 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

PTC di Kab. Sukoharjo ini dibangun untuk pusat / basis atlet paralimpian 

nasional, memiliki tujuan untuk : 

 Menciptakan suatu fasilitas untuk mewadahi kegiatan pelatihan olahraga 

pagi atlet paralimpian dalam persiapan menuju perlombaan tingkat 

nasional maupun internasional.  

 Berujuan juga sebagai kantor organisasi induk nasional atlet paralimpian 

( National Paralympic Committee of Indonesia ) 

 Menciptakan atlet – atlet paralimpian baru yang dilatih sejak junior, 

sehingga orang tua yang memiliki anak difabel tidak menyembunyikan 

anaknya. 
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4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Faktor Topografi Tapak 

Karena sebagian besar pengguna bangunan menggunakan kursi roda, 

maka tapak dengan sifat landai ( tidak memiliki kontur ) merupakan 

pertimbangan yang menentukan lokasi bangunan ini akan berdiri. 

Faktor Standar Sirkulasi Difabel dan Lapangan Olahraga 

Standar sirkulasi yang nyaman bagi difabel tentunya menjadi hal yang 

diperhatikan dalam mendesain bangunan ini, dan fungsi utamanya sebagai 

area pelatihan olahraga, maka standar lapangan olahraga diaplikasikan pada 

area perancangan bangunan. 

Faktor Peraturan Daerah 

Faktor peraturan daerah yang ditetapkan pada lokasi seperti GSB, KDB, 

KLB menjadi faktor penentu perancangan bangunan ini. 

Faktor Tema Perancangan  

Tema bangunan menjadikan bagaimana bangunan ini dapat memiliki 

kareakteristik yang mewakili pengguna dan fungsi bangunan itu sendiri. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

Persyaratan desain bangunan ini mencakup 3 aspek yaitu bangunan, 

arsitektural, dan lingkungan. 
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Bangunan 

Pada aspek bangunan ini berhubungan erat dengan sistem struktur dan 

utilitas bangunan yang akan digunakan. Sistem bangunan yang direncanakan 

harus memenuhi poin-poin sbb: 

 Kuat/kokoh 

 Memiliki penghawaan ruangan buatan untuk ruang ruang tertentu untuk 

menyesuaikan suhu di dalam bangunan 

 Memiliki jaringan utilitas serta mekanikal elektrikal bangunan yang jelas dan 

terpisah dari jangkauan orang selain ahlinya 

 Memiliki utilitas yang merespon kebakaran secara cepat 

Arsitektural 

Pada aspek arsitektur ini berhubungan erat dengan pemrograman pada 

bangunan. Sehingga dalam pengolahan ruang-ruang pada bangunan yang 

direncanakan harus memenuhi poin-poin sbb: 

 Aksesibilitas yang nyaman bagi atlet difabel 

 Citra bangunan dibuat memiliki ciri khas yang mencerminkan penggunanya 

 Ruang-ruang yang ada harus dirancang sesuai dengan fungsinya agar 

fungsi dapat berjalan secara maksimal. Hal ini mencakup karateristik ruang, 

pemilihan material, dan penataan ruang berdasarkan fungsi ruang, 

 Desain bangunan harus bermanfaat secara maksimal sehingga tidak 

menimbulkan ruang-ruang yang tidak terpakai (deadspace) 
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 Menciptakan bangunan pelatnas yang meminimalisir kejenuhan bagi atlet 

yang menjalani pelatnas dalam bangunan ini, melalui warna interior yang 

menggunakan warna warna yang menimbulkan semangat dak keceriaan. 

 Penataan lansekap sekitar lapangan pelatihan olahraga sebagai view 

buatan sehingga meminimalisir pressure dan memunculkan relaksasi bagi 

atlet. 

Lingkungan 

Pada aspek lingkungan ini berhubungan erat dengan pengaruh 

lingkungan terhadap bangunan dan juga pengaruh bangunan terhadap 

lingkungan. Sehingga harus memenuhi poin-poin sbb: 

 Kawasan yang dipilih merupakan kawasan yang ditujukan untuk pendidikan 

 Lokasi memiliki kondisi yang masih asri dan tidak memiliki kebisingan tinggi 

sehingga tercipta kompleks bangunan pelatihan olahraga yang dapat 

membuat atlet fokus untuk berlatih 

 Dengan adanya bangunan Paralympian Training Center ini diharapkan tidak 

menimbulkan masalah baru bagi lingkungan sekitar 

 Mudah diakses 

 Adanya infrastruktur yang menunjang kinerja bangunan seperti air, listrik 

dan komunikasi 

 Perencanaan bangunan yang ramah lingkungan dari segi material, sistem 

hingga penataan bangunan 

 Penataan bangunan sesuai dengan tata guna lahan. 
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4.3 PROGRAM ARSITEKTUR 

4.3.1 Program Ruang 

        Tabel. 21 Program Ruang PTC 
     (Sumber : Dokumen Pribadi) 

 
ARENA PELATIHAN OUTDOOR 

 

No Ruang Kebutuhan 
Luas (m2) 

Kapasitas 

1 Lapangan Lari 400 m 
( dan Balap Kursi 

Roda 

3905,14 𝒎𝟐 8 

2 Lapangan Lompat 
Tinggi 

 

892,4 𝒎𝟐 1 

3 Lapangan Lompat 
Jauh 

123,75 𝐦𝟐 1 

4 Lapangan Lempar 
Lembing 

6312 𝐦𝟐 1 

5 Lapangan Tolak 
Peluru 

671,5 𝐦𝟐 
 

1 

6 Lapangan Lempar 
Cakram 

 

4900 𝐦𝟐 
 

1 

7 Lapangan Sepak Bola 8250 𝐦𝟐 24 

LUAS RUANG 25.054,79 m2 

LUAS TOTAL 
( Sirkulasi Antar Ruang 

41%) 

 

35.327,25 𝐦𝟐 

 
ARENA PELATIHAN INDOOR 

 

No  Ruang Kebutuhan 
Luas (m2) 

Kapasitas 

1 Latihan Angkat Berat 
 

52,8 𝒎𝟐 10 

2 Ruang Latihan Catur 81 𝐦𝟐 20 

3 Ruang Latihan Goal 
Ball 

450,84 𝐦𝟐 12 

4 Ruang Kelas Teori 236 𝐦𝟐 20 

 
LUAS RUANG 

 

820,64 m2 
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LUAS TOTAL 
( Sirkulasi Antar Ruang 71 

%) 

1403,29 𝐦𝟐 
 

 

 
AREA FASILITAS PENUNJANG 

 

No Ruang Kebutuhan 
Luas (m2) 

Kapasitas 

1 Wisma Atlet 1492 𝐦𝟐 200 

2 Wisma Pelatih  305 𝐦𝟐 50 

3 Gym 469,772𝐦𝟐 25 

4 Ruang Terapi ( 
Fisoterapi) 

46,417𝐦𝟐 4 

5 Ruang Pijat 27,46 𝐦𝟐 5 

6 Klinik 19,458 𝐦𝟐 2 

7 Ruang Komunal 1256 𝐦𝟐 24 

8 Ruang Serbaguna 588 𝐦𝟐 100 

9 Ruang Pelatih 108,6 𝐦𝟐 30 

10 Perpustakaan 178,48 𝐦𝟐 20 

11 Ruang Musik 21,27 𝐦𝟐 10 

12 Bioskop Mini 75,78 𝐦𝟐 
 

20 
 

13 Mushola 96,72 𝐦𝟐 30 

 
LUAS RUANG 

 

5540,407 m2 

 
LUAS TOTAL  

( Sirkulasi 70%) 

 

9418.6919 𝐦𝟐 

 
AREA FASILITAS KANTOR PENGELOLA 

 

No Ruang Kebutuhan 
Luas (m2) 

Kapasitas 

1 Ruang Tamu 34,11 𝐦𝟐 18 

2 Lobby 30 𝐦𝟐 20 

3 Ruang Ketua Umum 34,89 𝐦𝟐 6 

4 Ruang Sekjen 25,92 𝐦𝟐 3 

5 Ruang Bendahara 
Umum 

25,92 𝐦𝟐 3 

6 Ruang Ketua Bidang 25,08 𝐦𝟐 4 

7 Ruang Ketua 
Departemen 

50,16 𝐦𝟐 8 

8 Ruang Staff Pembantu 
Kabid & Kadep 

84,9 𝐦𝟐 15 

9 Ruang Staff 
Kebersihan 

48,06 𝐦𝟐 20 

10 Ruang Staff 
Keamanan 

24,03 𝐦𝟐 10 
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11 Ruang Staff 
Pertamanan 

48,06 𝐦𝟐 20 

12 Ruang Staff Supir 24,03 𝐦𝟐 10 

13 Ruang Rapat 129,15 𝐦𝟐 35 

14 Pantry 4,68 𝐦𝟐   5 

 
LUAS RUANG 

 

625,59 m2 

 
LUAS TOTAL  

( Sirkulasi 20%) 

 

750,708 𝐦𝟐 

 
AREA FASILITAS SERVIS 

 

No Ruang Kebutuhan 
Luas (m2) 

Kapasitas 

1 Ruang CCTV 18,78 𝐦𝟐 3 

2 Ruang ME 5,49 𝐦𝟐 3 

3 Ruang Genset 7,32 𝐦𝟐 3 

4 Gudang 37,5 𝐦𝟐 - 

5 Dapur 23,58 𝐦𝟐 5 

6 Ruang AHU 40 𝐦𝟐 - 

7 Area Laundry 33,75 𝐦𝟐 10 

8 Area Setrika  33,75 𝐦𝟐 10 

9 Pos Satpam 18  𝐦𝟐 2 

10 Toilet 16 𝐦𝟐 
 

1 

11 Kamar Mandi 500 𝐦𝟐 1 

 
LUAS RUANG 

 

734,17 m2 

 
LUAS TOTAL  

( Sirkulasi 50%) 

 

1105,755 𝐦𝟐 
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Area Pelatihan Outdoor  = 35.327,25  𝐦𝟐  

Area Pelatihan Indoor = 1403,29   𝐦𝟐 

Fasilitas Penunjang = 9418,6919  𝐦𝟐 

Kantor Pengelola = 750,708   𝐦𝟐 

Servis = 1105,755  𝐦𝟐 

Sirkulasi Antar Lantai ( Ramp ) = 1356,48 

Sirkulasi Antar Lantai ( Lift ) 1,4 x 1,4 = 1,96 x 7 Buah x 3 lantai 

    =   41,16 𝐦𝟐  

Parkir = 2537,75 𝐦𝟐 

 Kebutuhan Lahan 

( Koefisien Dasar Bangunan 50 %, Koefisien Lantai Bangunan 2 , 
Maksimal 3 Lantai) 
 

Area  Pelatihan Outdoor 35.327,25   𝐦𝟐 

Area Bangunan          Luas Kebutuhan Lahan Indoor / KLB 

                          14.076,08 𝐦𝟐  / 2 = 7.038,04 m2 

7.038,04 x KDB 50 % =3.519,02 𝐦𝟐 

  Ruang Terbuka         2537,75 𝐦𝟐 (Parkir) 

            30/70 * 2537,75 m2 = 1087,6 𝐦𝟐 (RTH) 

  LUAS KEBUTUHAN LAHAN : 42,471,62 𝐦𝟐  
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4.3.2 Program Sistem Struktur dan Enclosure 

           Sistem Struktur 

           Tabel. 22 Program Struktur PTC            
(Sumber : Dokumen Pribadi) 

STRUKTUR 
PONDASI 

         Pondasi Tiang Pancang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Minipile ( Ukuran Kecil ) 

Tiang pancang berukuran kecil 

digunakan untuk bangunan tingkat 

rendah dengan daya dukung tanah 

yang baik 

 

 Maxipile ( Ukuran Besar ) 

Dapat berbentuk bulat maupun kotak. 

Tiang pancang ini digunakan untuk 

beban yang besar yaitu bangunan 

bertingkat tinggi. 

Kelebihan  Kekurangan  

 Mutu beton terjamin karena melalui proses 
fabrikasi 

 Dapat mencapai tanah yang paling keras / 
dalam 

 

 Pengerjaan membutuhkan alat 

tambahan dan lebih sulit dari pondasi 

biasa 

 Proses pengerjaan menimbulkan 

dampak pada sekitar. 

         Pondasi Rakit 

 

 

 

 

 

 

 Merupakan pondasi dangkal (kurang  

dari 80 cm ) 

 Material utama cor beton dan 

tulangan besi, dan diperuntukan 

untuk bangunan semi hig rise ( 3 – 5 

Lantai) 

 Penyaluran beban disalurkan melalui 

tulangan yang menyatu dengan 

tulangan pada pondasi 

Kelebihan  Kekurangan  

 Dapat digunakan untuk pondasi core 
pangunan 

 

 Beban maskimal 5 lantai 

 Belum familiar di Indonesia 

 Mahal dari segi biaya pengangkutan 

dan bahan 

 

Gambar. 157 Pondasi Tiang Pancang 
(Sumber: http://bangun-rumah.com) 

 

Gambar. 158 Pondasi Tiang Pancang 
(Sumber: http://bangun-rumah.com) 
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STRUKTUR 
RANGKA 

Struktur Dinding Rangka 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Komponen yang terdapat pada 

struktur rangka adalah hubungan 

antara kolom, plat lantai dan balok. 

Plat lantai dan balok ditopang dengan 

kolom dan meneruskan beban ke 

pondasi 

Kelebihan Kekurangan 

 Biaya Murah 

 Dapat mendesain banyak bukaan pada 
dinding 

 Struktur ringan dibandung sitem struktur 
lain 

 

 Dalam mendesain biasanya terdapat 
kolom di tengah ruangan 

STRUKTUR 
ATAP 

Space Frame  

 
 

 

 Komponen utama berupa pipa 

konektor dan ball joint.  

 Penyaluran beban disalurkan secara 

merata ke semua pipa konektir 

 Struktur yang digunakan untuk bentuk 

bangunan yang melengkung secara 

rumit. 

Kelebihan Kekurangan 

 Bentuk yang dihasilkan tidak terbatas 

 Tahan tergadap gempa bumi 

 Tahan api 

 Efisien untuk bangunan bentang lebar 

 Memerlukan ahli untuk menganalisis 
kekuatan dan dimensinya 

 Mahal dari segi bahan, tenaga dan 
perencanaan 

 

 

 

 

Gambar. 159 Struktur Dinding Rangka 
(Sumber: http://bangun-rumah.com) 

 

Gambar. 160 Struktur Space Frame 
(Sumber: http://lh6.ggpht.com) 
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Folded Plate  

  Material terbuat dari beton bertulang 

 Penyaluran beban mengarah 

langsung ke seluruh bidang tekuk 

 Membutuhkan kolom sebagai 

pendukung struktur 

Kelebihan Kekurangan 

 Minimal perawatan 

 Mudah dikerjakan karena banyak 
pekerja yang sudah dapat mengerjakan 

 Tahan api 

 Memiliki estetika yang tinggi 

 Tidak menggunakan balok sebagai 
perkuatan antar kolom 

 

 

 Memerlukan ahli untuk menentukan 
dimensi 

 Memerlukan pelapisan khusus dalam 
usaha perlindungan pada iklim 

 Mahal dari segi bahan  

Shell  

  Matrial berupa beton bertulang 

 Untuk penyaluran gaya mengarah 

langsung pada seluruh permukaan 

cangkang 

 Struktur dapat diaplikasikan pada 

bentuk bangunan yang memiliki 

tingkat kerumitan yang tinggi 

 

 

 

 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Tahan Gempa 

 Tahan Api 

 Efisien untuk bangunan yang memiliki 
bentang lebar 

 Bantuk yang dapat diciptakan tidak 
terbatas. 

 

 Memerlukan tenaga ahli untuk 
menganalisis kekuatan dan 
dimensinya 

 Masih sedikit ahli yang dapat 
menangani struktur cangkang 

 Mahal dari segi bahan 

 

Gambar. 161 Struktur Folded Plate 
(Sumber: http://lh6.ggpht.com) 

 

Gambar. 162 Struktur Shell 
(Sumber: http://www.adopt.kr) 
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        Sistem Enclosure 

       Tabel. 23 Program Enclosure PTC 
         (Sumber : Dokumen Pribadi) 

PENUTUP 
LANTAI 

Keramik 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Keramik memiliki banyak pilihan motif 

sesuai merk. 

 Terbuat dari keramik yang dilapisi 

glazur. 

 Memiliki sifat Konduktor terhadap 

panas dan dingin. 

Kelebihan Kekurangan 

 Tahan terhadap panas api 

 Ekonomis 

 Berbahan dasar alami, yaitu tanah liat 

 Noda tidak mudah membekas  

 Mudah dipotong dan dibentuk 

 Banyak pekerja yang dapat 

mengerjakan pekerjaan keramik 

  

 Dalam mendesain biasanya terdapat 
kolom di tengah ruangan 

 Mudah retak / pecah dikarenakan 
perubahan suhu dan beban yang 
terlalu berat. 

 

 

Marmer 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Terbuat dari batu marmer 

 Memiliki banyak variasi pilihan ukuran 

dan motif 

 Dapat menjadi pelapis dinding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 163 Keramik 
(Sumber: http://bangun-rumah.com) 

 

Gambar. 164 Marmer 
(Sumber: http://www.pulsk.com) 
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Kelebihan Kekurangan 

 Tahan terhadap panas api 

 Ekonomis 

 Berbahan dasar alami, yaitu tanah liat 

 Noda tidak mudah membekas  

 Mudah dipotong dan dibentuk 

 Banyak pekerja yang dapat 
mengerjakan pekerjaan keramik 

 Mahal dalam perawatan dan 
pemasangan 

 Memerlukan alat khusus untuk 
memotong marmer 

 Mudah menyerap noda 

 

 

Vinyl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Terbuat dari bahan utama PVC yang 

lentur 

 Memiliki aneka ukuran 

 Memiliki macam – macam motif  

Kelebihan Kekurangan 

 Mudah dipotong dan disesuaikan pada 
luasan lantai 

 Elastis 

 Mudah dalam pemasangan maupun 
perawatan 

 Mudah menyerap noda cair 

 Mudah terbakar 

 Warna mudah berubah 

 

 

 

Karpet 

 
 
 
 
 
 
 

 Terbuat dari karet dan kain yang lentur 

 Memiliki sangat banyak pilihan motif 

dan warna 

Kelebihan Kekurangan 

 Mudah menyesuaikan ukuran ruang 

 Elastis 

 Tidak memiliki nat / celah 

 Mudah dalam pemasangan maupun 
perawatan 

 

 

 

 Mudah menyerap noda cair 

 Mudah terbakar 

 Memerlukan perawatan berkala  

Gambar. 165 Lantai Vinyl 
(Sumber: http://www.vinylmotifkayu.com) 

Gambar. 166 Lantai Karpet 
(Sumber: https://isibangunan.com) 
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Rumput Sintetis 

 
 
 
 
 
 
 

 Terbuat dari serat sintetis yang dibuat 

menyerupai rumput pada aslinya 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Memiliki nilai estetis yang sangat tinggi 
untuk penutup lantai 

 Dapat diterapkan pada indoor maupun 
pada outdoor 

 Perlu dibersihkan secara rutin 

 

Parquet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Merupakan penutup lantai yang tebuat 

dari kayu 

 Memiliki tipe solid maupun laminated 

Kelebihan Kekurangan 

 Artistik dan alami 

 Menyesuaikan suhu pada ruangan 

 Butuh perawatan khusus dan ekstra 

 Cendering tidak tahan pada air dan 
lembab 

 Rawan untuk dimakan rayap 

 

 

 

 

Gambar. 167 Rumput Sintetis 
(Sumber: https://isibangunan.com) 

 

Gambar. 168 Parket 
(Sumber: rochesterhardwoodfloor.com) 

 

http://rochesterhardwoodfloor.com/unfinished-or-prefinished/
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        Tabel. 24 Dinding 
        (Sumber : Dokumen Pribadi) 

DINDING 

Kalsiboard 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Berfungsi sebagai dinding partisi 

 Terbuat dari partikel gypsum 

 Memiliki dimensi yang sidah 

terfabrikasi 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Tahan muai dan susut karena 
perubahan suhu 

 Ekonomis dari segi material dan 
pemasangan 

 Ringan 

 

 Tidak kedap suara 

 Tidak dapat menahan beban 
struktural 

 Mudah terbakar 

 

 

Kaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Berfungsi sebagai dinding partisi 

 Terbuat dari kaca 

 Memiliki dimensi yang sidah 

terfabrikasi 

 Permukaannya transparan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Mudah dalam pemasangan dan 
perawatannya 

 Tahan terhadap api 

 Memiliki nilai estetis yang tinggi 

 

 

 

 

 

 

 Mudah pecah jika mengalami tekanan 

 Harga yang mahal 

 Tidak tahan terhadap gempa 

 

 

Gambar. 169 Kalsiboard 
(Sumber: www.dianaluminium.com) 

Gambar. 170 Dinding Kaca 
(Sumber: https://sc02.alicdn.com) 
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ACP ( Alumunium Composite Panel ) 

 
 
 
 
 
 
 

 Berfungsi sebagai pelapis dinding 

 Terbuat dari bahan polyetthylene dan 

alumunium 

 Memiliki dimensi 1,22m x 2,44m 

 Sering digunakan untuk eksterior 

bangunan 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Tahan terhadap perubahan suhu 

 Memiliki nilai estetis yang tinggi 

 Ringan 

 

 Harga relatif mahal 

 Lemah terhadap tekanan angin 

 Terdapat nat panel yang dapat 
menyebabkan penumpukan kotoran 

 

 

 

 

Batu Bata Merah 

 
 
 
 
 
 
 

 Berfingsi sebagai dinding pengisi 

ataupun pelapis 

 Terbuat dari bahan utama tanah liat 

 Memiliki ukuran 6cm x 11cm x 22cm 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Tahan terhadap panas api 

 Ekonomis 

 Kedap Suara 

 Tidak tahan terhadap kelembaban 
yang sangat tinggi 

 Mudah mengalami retak rambut 

 Waktu pemasangan yang memakan 
waktu yang lama 

  

Batu Bata Ringan  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Dibuat dengan cara menambahkan 

gelembung udara ke dalam mortar 

akan mengurangi berat beton yang 

dihasilkan secara drastis 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 171  ACP 
(Sumber: https://sc02.alicdn.com) 

 

Gambar. 172 Dinding Bata Merah 
(Sumber: https://cdn.pixabay.com) 

 

Gambar. 173 Dinding Bata Ringan 
(Sumber: https://cdn.pixabay.com) 
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Kelebihan Kekurangan 

 Material yang ringan 

 Tidak membutuhkan plesteran yang 
tebal 

 Membutuhkan semen perekat khusu 

 Pengeringan lama jika terkena air 

 Kualitas rendah dapat menyebabkan 
air merembes ke dalam 

Peredam Suara Piramid 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Merupakan material pelapis dinding 

yang berguna untuk meredam suara 

pada ruangan ruangan yang memiliki 

kebisingan yang tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Desain Unik 

 Mudah Dipasang 

 Mudah hancur jika terkena sayatan 
atau terkena benda yang tajam 

 

        Tabel. 25 Plafond 
        (Sumber : Dokumen Pribadi) 

PLAFOND 

Gypsum board 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Berfingsi sebagai penutup sisi atas 

ruangan 

 Terbuat dari gypsum 

 Memiliki dimensi umumnya 1,2m x 

2,4m 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Dapat didesain sesuai kemauan 

 Perawatan yang mudah 

 Anti rayap karena tidak menggunakan 
material kayu 

 Dapat menggunakan berbagai jenis 
rangka 

 Tidak tahan air 

 Tidak dapat menahan benturan yang 
keras 

 Tidak kedap suara 

Gambar. 174 Peredam Suara Piramida 
(Sumber: https://cdn.pixabay.com) 

 

Gambar. 175 Gypsum Board 
(Sumber: http://blogfifty.net) 
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PVC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Berfingsi sebagai penutup sisi atas 

ruangan. 

 Terbuat dari polyvinyl chloride. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Permukan mengkilap 

 Tahan terhadap air 

 Anti rayap 

 Dapat menggunakan berbagai jenis 
rangka 

 Kedap suara 

 

 Harga relatif mahal 

 Membutuhkan keahlian khusus untuk 
memasang 

Kain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Terbuat dari kain dan dianyam pada 

rangka yang dapat terbuat dari 

material yang kaku 

Kelebihan Kekurangan 

 Unsur estetik yang tinggi 

 Murah dan praktis 

 Mudah diganti 

 Tidak dapat meredam panaa dari 
atap 

 Mudah rusak dan tidak dapat 
menahan tetesan air 

 

 

 Gambar. 176 PVC 
(Sumber: http://id.jinbeiextruder.com) 

 

Gambar. 177 Plafond Kain 
(Sumber: http://id.jinbeiextruder.com) 
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        Tabel. 26 Penutup Atap       
       (Sumber : Dokumen Pribadi) 

PENUTUP ATAP 

Dak Beton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Berfungsi sebagai penutup atap 

bangunan 

 Terbuat dari bahan beton di cor 

dengan tulangan besi, baja iwf 

maupun dengan span deck. 

 Dimensi ketebalan kurnag lebih 12 cm 

 Ditopang dengan balok 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Memiliki kekuatan yang tinggi 

 Dapat difungsikan sebagai ruangan 
outdoor. 

 Anti rayap 

 Tidak mudah bocor 

 Tidak mudah terbakar 

 

 Memerlukan waktu lama karena 
dibuat di tempat 

 Membutuhkan keahlian khusus dalam 
membuatnya 

 Mahal 

Polycarbonate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bersifat meneruskan terang langit. 

 Dimesi Ketebalan 0,8 cm 

 Struktur khusus untuk menopang 

 Memiliki berbagai macam warna 

dengan sifat buram. 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Mudah dibersihkan 

 Dapat memberikan penerangan alami 
pada ruangan tertentu 

 Ringan 

 

 

 

 

 

 Tidak dapat di daur ulang 

 Mahal 

 Mudah pecah 

Gambar. 178 Atap Dak Beton 
(Sumber: http://blogfifty.net) 

 

Gambar. 179 Atap Polycarbonate 
(Sumber: https://5.imimg.com) 
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ACP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Berfungsi sebagai pelapis dinding 

 Terbuat dari bahan polyetthylene dan 

alumunium 

 Memiliki dimensi 1,22m x 2,44m 

 Sering digunakan untuk eksterior 

bangunan 

 
 

 

 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Tahan terhadap perubahan suhu 

 Memiliki nilai estetis yang tinggi 

 Ringan 

 Dapat mengikuti bentuk bangunan 
(fabrikasi) 

 Harga relatif mahal 

 Lemah terhadap tekanan angin 

 Terdapat nat panel yang dapat 
menyebabkan penumpukan kotoran 

 

 

4.3.3 Program Sistem Utilitas 

Sistem Jaringan Air Bersih 

Sistem Down-Feed 

Sistem ini memanfaatkan gravitasi dengan mengalirkan air pada tandon 

atas menuju ruangan yang dituju. 

 

 

 

 

 

 

Sumber Air 

Bersih 

Tandon 

Bawah 

Tandon Atas 

Pompa 

Plumbing 

Ruangan yang 

Butuh Air 

Gambar. 180. Atap ACP 
(Sumber: https://5.imimg.com) 

Skema. 18 Sistem Down-Feed 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Sistem Pengolahan Limbah 

Berdasarkan pengaliran pipanya, penyaluran limbah dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu sistem one pipe yang mana seluruh air kotor dialirkan pada sebuah 

pipa dengan ujung terbuka, dan two pipe dimana air tinja / black water dan 

limbah selain black water dialirkan melalui pipa yang berbeda. 

Berikut ini merupakan distribusi limbah berdasarkan pada jenis 

limbahnya : 

a. Jaringan Limbah Cair (Grey Water) 

Limbah cair dialirkan pada bak penampung dan diolah di filter organik / 

bio filtration lalu seterlah diolah dapat digunakan untuk menyiram tanaman. 

Sedangkan air yang mengendap akan dibuang menuju saluran kota. 

 

  

 

 

 

b. Jaringan Limbah Padat (Black Water) 

Limbah padat / black water pada bangunan ini adalah limbah yang 

berasal dari kotoran manusia. Limbah padat pada gedung PTC ini akan 

ditampung pada bio tank dan setelah diolah di biotank akan dibuang ke 

saluran kota. 

 

Skema. 19 Skema Distribusi Grey Water 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Grey 

Water 
Bak 

Penampung 

Sewage Treatment 

Plant 

 

Saluran 

Kota 
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c. Jaringan Air Hujan 

Air hujan yang jatuh ke bangunan akan dikumpulkan oleh talang menuju 

ground tank khusus air hujan. Dengan melalui filtrasi khusus, air hujan ini 

dapat digunakan untuk flush toilet. 

 

 

 

 

Manajemen Sampah 

Manajemen sampah pada bangunan ini terdiri dari beberapa metode 

dalam sistem pembuangannya, yaitu : 

a. Dikumpulkan ke Shaft Sampah 

Pada metode ini, sampah organik dan anorganik pada setiap lantai 

bangunan dibuang melalui lubang shaft vertikal. Sampah yang sudah 

terkumpul akan dibuang dengan cara diangkut oleh petugas kebersihan 

kota. 

b. Dibusukkan melalui Lubang Biopori 

Untuk sistem lubang biopori, hanya sampah organik saja yang dapat diolah 

pada lubang biopori. Lubang ini berukuran 10cm dengan kedalaman 70 – 

Skema. 20 Skema Distribusi Grey Water 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Skema. 21 Skema Distribusi Air Hujan 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Black 

Water 
Septictank Resapan 

Rain 

Water 
Talang Ground 

Tank 
Toilet 

PDAM 
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100 cm yang ditempatkan pada sekitar area hijau pada tapak. Lubang ini 

membantu meningkatkan daya serap air ke dalam tanah.  

 

Fire Fighting System 

Berdasarkan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran, fire fighting 

system dibedakan menjadu dua jenis yaitu : 

a. Penanggulangan pasif 

Pada sistem pasif, bangunan merespon secara pasif dengan 

pengaplikasian material dan struktur yang tahan terhadap api. Selain itu 

juga terdapat teknik pemadaman secara pasif, contohnya adalah : 

 Tangga Darurat 

 Pintu Darurat Kebakaran 

 Smoke detector/sprinkler 

b. Penanggulangan Aktif 

Sistem penanggulangan aktif membutuhkan aksi dari pengguna 

bangunan jika terjadi kebakaran. Maka perlu disediakan alat alat pemadam 

kebakaran di dalam bangunan untuk mengantisipasi jika terjadi kebakaran. 

Alat alat tersebut antara lain adalah : 

 APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 

 Hydrant Bangunan 

 Hydrant Pekarangan 
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Secara umum sistem pemadam kebakaran di bangunan ini dapat 

digambarkan dengan skema berikut ini : 

 

 

 

 

 

Sistem Telekomunikasi  

Instalasi jaringan telekomunikasi bangunan ini berupa fiberoptik yang 

ditanam di dalam tanah di dalam pipa PVC. Sistem telekomunikasi sendiri 

dibagi menjadi dua yaitu : 

c. Sistem Internal 

Jangkauan pada sistem ini adalah sebatas satu bangunan saja antar 

pengelola. Contohnya adalah telepon intercom , walky talky dll 

 

d. Sistem Eksternal 

Jaringan ini jangkauannya lebih luas dibanding sistem internal., melibatkan 

pihal diluar bangunan. Contohnya adalah telepon dan internet. 

Elektrikal 

Penyaluran jaringan listrik merupakan elemen yang sangat penting pada 

proyek ini. Suplai sumber listrik yang paling utama pada bangunan ini berasal 

dari PLN. Sedangkan suplai sumber listrik sekunder berasal dari generator set 

Kebakaran Smoke 

Detector 
Alarm  Sprinkler 

Petugas pemadam kebakaran, APAR, Hydrant 

Skema. 22 Skema Pemadam Kebakaran 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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/ genset maupun photovoltaic. Sistem elektrikal pada bangunan ini dapat 

digambarkan melalui skema di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Sistem Transportasi Vertikal 

c. Ramp 

Karena sebagian besar pengguna gedung ini adalah penyandang 

disabilitas, maka ramp menjadi sistem transportasi vertikal utama yang 

diaplikasikan pada gedung ini. Ramp yang diaplikasikan harus memenuhi 

standar yang sudah diterapkan. 

d. Lift 

Lift yang diterapkan di banguann ini memiliki standar yang sesuai dengan 

lift bagi penyandang disabilitas, dengan ukuran box yang tentunya lebih besar 

daripada lift biasanya.  

Sistem Keamanan 

Sistem kemanan pada gedung ini menggunakan sistem keamanan aktif 

dan pasif.  

 

Main 

Distribution 

Panel (MDP) 

Sumber Listrik (PLN, Genset, Photovoltaic) 

Sub 

Distribution 

Panel (SDP) 
Ruangan 

Skema. 23 Skema Elektrikal 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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c. Sistem Aktif 

Sistem aktif menggunakan jasa petugas keamanan untuk memantau 

bangunan secara keseluruhan dengan cara patroli di dalam bangunan 

maupun di area sekitar bangunan. 

d. Sistem Pasif 

Sistem keamanan pasif menggunakan teknologi CCTV yang terpasang 

pada titik titik yang penting dan rawan terjadi tindak kejahatan. CCTV terhubung 

dengan layar keamanan pada ruang CCTV yang terus menayala selama 24 

jam. 

Sistem Penangkal Petir 

Penggunaan sistem penangkap petir pada bangunan ini menggunakan 

jenis penangkal petir flash vectron. Pemilohan berdasarkan keunggulan 

penangkal petir ini daripada sistem konvensional. Jangkauan penangkal petir 

sistem ini adalah 50 – 150 meter.  

Sistem kerja perangkat ini adalah dengan menangkap dan menarik petir yang 

menyambar di area yang terlindungi agar masuk ke kepala penangkal petir ini. 

Setelah ditangkap, lalu petir dialirkan menuju tanah. 

4.3.4 Program Sistem Teknologi 

Pada bangunan ini diterapkan beberapa teknologi yang dapan menunjang 

aktivitas dai para atlet difabel dalam kegiatannya di dalam kegiatan pelatnas. 

Diantaranya adalah : 
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Wheelchair Roller 

Alat ini digunakan untuk atlet balap kursi roda untuk kegiatan pelatihan 

di dalam ruangan. Tanpa harus ke lapangan, atlet tetap bisa menjalankan kursi 

roda nya yang diputar oleh alat ini. Alat ini merupakan salah satu perlengkapan 

pada ruangan gym. 

Wheelchair Treadmill 

Alat ini digunakan untuk pengguna kursi roda untuk melatih kekuatan 

tangan dalam mengayuh kursi roda. Biasanya hal ini dilakukan oleh atlet balap 

kursi roda yang masih pemula untuk berlatih kepekaan tangan terhadap roda 

pada kursi roda manual. 

Braille Ring 

Alat ini dapat diunakan oleh penyandang tuna netra dalam kebutuhan 

untuk membaca buku ataupun membaca tulisan di dalam gadget. Alat ini akan 

mengeluarkan suara dari kata yang ditunjuk oleh pemakai. Alat ini akan 

diterapkan pada perpustakaan. 

Incline Platform Stairlift 

Lift tangga jenis ini adalah jenis yang digantungan pada tangga, cara 

kerjanya lift tangga ini akan mengikuti kemiringan tangga. Lift tangga jenis ini 

dapat menampung kursi roda yang dipakai sehingga tidak perlu melepas kursi 

roda pada saat menaiki lift tangga ini. Lift tangga ini juga dapat diletakan pada 

ruangan outdoor. 

Vertical Platform Stairlift 

Lift tangga jenis ini adalah jenis yang dapat mengangkut pengguna 

sekaligus kursi roda secara vertikal namun pada ketinggian yang tidak terlalu 
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tinggi. Biasanya lift tangga ini diterapkan pada bangunan yang memiliki trap 

leveling pada bangunannya. 

Lampu Sensor Gerak 

Lampu sensor gerak adalah usaha menghemat energi, karena lampu 

akan menyala jika terjadi aktivitas manusia yang terdeteksi sensor. Lampu ini 

ddapat diterapkan pada ruangan ruangan yang tidak terlalu sering terjadi 

aktivitas.  

 

4.3.5 Program Lokasi dan Tapak 

 Kecamatan Grogol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 181 Peta PKL Kab. Sukoharjo 

(Sumber: http://grogol.sukoharjokab.go.id) 
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Tapak Terpilih  

 Lokasi : JL. Raya Solo – Baki, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapak berupa area persawahan yang memiliki topografi relatif 

datar ini berada di Jalan raya Solo – Baki, Kecamatan Grogol, 

Kabupaten Sukoharjo. Tapak alternatif pertama ini memiliki besar lahan 

kurang lebih 5 hektar dan berbatasan dengan beberapa permukiman 

warga sekitar, namun tidak terlalu padat. Lokasi tapak sangat dekat 

dengan pembangunan Kawasan Solobaru dengan segala fasilitas dan 

infrastruktur yang sudah baik Berikut ini merupakan gambaran batas / 

gambaran area sekitar tapak alternatif pertama. 

 

 

Gambar. 182 Alternatif Tapak 1 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Batas –Batas Tapak Terpilih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 183 Batas – Batas Tapak Terpilih 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Utara : Jalan Baki-Solo 

Barat : Perumukiman 

Selatan : Permukiman 

Timur Laut : Pertokoan 

Tenggara : JL Ir Soekarno 


