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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1 KAJIAN TEORI TEMA DESAIN 

Tema desain pada proyek “ Paralympian Training Center di Kabupaten 

Sukoharjo “ ini adalah arsitektur kontemporer.  Latar belakang pemilihan 

penekanan / tema desain berdasar pada kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Urian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

 Sejarah Arsitektur Kontemporer  

 Arsitektur kontemporer tidaklah muncul secara tiba tiba. Gaya 

arsitektur ini didasari oleh semangat perubahan yang berasal dari revolusi 

industri di Inggris. Revolusi industri itu berakibat pada munculnya tipologi 

PTC  

Edukasi Olah 
Raga  

Markas Atlet 
Difabel  

 

Dinamis  

Berkarakter 

Kuat / kekinian 

Bergerak 
Secara 

Maksimal 

Simbol 
Difabel Bukan 
Keterbatasan 
 

ARSITEKTUR KONTEMPORER 

Kebanggaan 
Atlet Difabel 

 

Skema. 24 Kerangka Berpikir Tema Desain 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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bangunan baru yang belum pernah ada sebelumnya, seperti tipologi pabrik, 

gudang dan lainnya.  

Ciri dan Prinsip Arsitektur Kontemporer 

Secara garis besar arsitektur kontemporer memiliki aspek kekinian yang 

tidak terikat oleh beberapa konsep konvensional. Menurut Gunawan, E. 

indikasi sebauh arsitektur disebut sebagai arsitektur kontemporer meliputi 4 

aspek, yaitu : 

 Ekspresi bangunan bersifat subjektif 

 Kontras dengan lingkungan sekitar 

 Bentuk simple dan sederhana namun berkesan kuat 

 Memiliki image, kesan, gambaran, serta penghayatan yang kuat 

(Gunawan, E. (2011). Reaktualisasi Ragam Art Deco Dalam Arsitektur 

Kontemporer) 

Pendapat lain mengenai ciri dan prinsip arsitektur kontemporer 

diutarakan oleh Ogin Schrimbeck, menurutnya arsitektur kontemporer 

memiliki ciri : 

 Bangunan yang kokoh 

 Gubahan yang ekspresif dan dinamis 

 Konsep ruang terkesan terbuka 

 Harmonisasi ruangan menyatu dengan luar 

 Fasad transparan 

 Kenyamanan hakiki 

 Eksplorasi elemen lansekap 
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5.1.2 Studi Preseden Tema Desain 

Guggenheim Bilbao 

Bangunan ini merupakan salah satu karya arsitektur kontemporer yang 

didesain oleh Frank O. Gehry yang dibuka tahun 1997. Bangunan ini berada di 

tepi sungai Nervion. Bangunan ini mengadaptasi bentuk lentur dan fleksibel 

dari ikan. Bahan titatium dipilih sebagai pendukung konsep tersebut. Museum 

ini merupakan karya arsitektur kontemporer yang membawa unsur seni yang 

menghidupkan kembali Kota Bilbao yang sempat mati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 185 Guggenheim Bilbao 
(Sumber: archdaily.com) 

Gambar. 184 Guggenheim Bilbao 
 (Sumber: archdaily.com) 

Gambar. 187 Guggenheim Bilbao 
(Sumber: archdaily.com) 

 

Gambar. 186 Guggenheim Bilbao 
(Sumber: archdaily.com) 

Gambar. 189 Tampak Potongan 
Guggenheim Bilbao 

(Sumber: archdaily.com) 
 

Gambar. 188 Tampak Potongan 
Guggenheim Bilbao 

(Sumber: archdaily.com) 
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Museum Tsunami Aceh 

Museum tsunami adalah sebuah museum yang dirancang oleh salah 

satu arsitek terkenal Indonesia yaitu Ridwan Kamil. Museum ini merupakan 

salah satu cara untuk mengenang kejadian tsunami yang terjadi di Aceh pada 

tanggal 26 Desember 2004. Museum Tsunami Aceh diresmikan pada tahun 

2009. Bangunan ini menyerupai sebuah kapal yang memiliki cerobong besar 

ditengah bangunan dan menggunakan material kaca yang ditutup oleh 

secondary skin yang merupakan salah satu ciri khas dari arsitektur 

kontemporer. Berikut ruang-ruang utama yang ada di Museum Tsunami Aceh 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 192 Tampak Museum 
Tsunami (Sumber: 

http://buildingindonesia.co.id) 
 

Gambar. 191 Museum Tsunami 
(Sumber: http://acehguide.com) 

 

Gambar. 190 Museum Tsunami 
(Sumber: http://www.sarahjalan.com) 
 

Gambar. 193 Tampak Museum 
Tsunami 

(Sumber: http://buildingindonesia.co.id) 
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5.1.3 Kemungkinan Implementasi Teori Penekanan Desain 

Bangunan Ekspresif dan Dinamis 

Gubahan masa menggunakan bentuk bentuk yang mencerminkan sifat 

dinamis seperti penggunaan geometri lingkara, ovel dan garis lengkung juga 

sebagai gambaran pengguna bangunan ini, yaitu atlet paralimpian walaupun 

dalam kondisi yang tidak sempurna dapat bergerak bebas dan dapat 

berprestasi / mereka tidak terkurung dalam keterbatasan. 

Konsep Bangunan yang Terkesan Terbuka 

Penggunaan material kaca sebagai fasad bangunan dapat dilakukan, 

juga dalam upaya memanfaatkan terang langit pada siang hari sebagai upaya 

penghematan energi. 

Kenyamanan Hakiki 

Kenyamanan dapat dirasakan pengguna utama bangunan ini, yaitu atlet 

difabel dengan adanya sirkulasi yang mudah diakses secara mandiri dan 

menerapkan bangunan sebagai rumah kedua bagi mereka dengan fasilitas 

fasilitas penunjang yang dirancang untuk menciptakan keceriaan dalam proses 

karantina pelatnas. 

 Eksplorasi Elemen Lansekap 

Bangunan ini terdapat beberapa jenis ruangan terbuka / lansekap 

berbentuk lapangan yang sekitarnya dirancang dengan apik sehingga 

menciptakab view view buatan sehingga meminimalisir tekanan / pressure 

dalam proses belajar mengajar pada kegiatan pelatnas. 
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Perkerasan selain rumput lapangan / area sirkulasi pada area outdoor 

diberi permainan warna yang kontras. Selain untuk menciptakan area yang 

playful, warna warna yang kontras dapat membantu penderita low vision dalam 

eksplorasi ruang luar secara mandiri. 

Harmonisasi Ruang Luar dan Ruang Dalam 

Adanya ruang perantara berupa area semi outdoor yang 

menghubungkan antara area indoor dan area pelatihan outdoor (lapangan) 

5.2 KAJIAN TEORI  PERMASALAHAN DOMINAN 

Permasalahan dominan pada proyek “ Paralympian Training Center “ ini 

adalah Aksesibilitas Atlet Paralympian.  

5.2.1 Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

Untuk mewujudkan aksesibilitas yang nyaman bagi atlet penyandang 

disabilitas, maka perlu memperhatikan beberapa jenis standar aksesibilitas 

pada bangunan ini dengan berpedoman pada (Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum  Nomor : 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan 

Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan), diantaranya adalah : 

Pedestrian 

Jalur pedestrian harus memiliki penutup permukaan stabil, tahan cuaca, 

berteksur halus namun tidak licin. Jika jalur berdada pada kemiringan, 

maksimum 1:8, dan setiap 900 m harus terdapat permukaan datar 120 cm. 

Tersedia tempat duduk yang digunakan untuk beristirahat. Tepi pengaman 

atau kanstin dibuat minimum tinggi 10cm dan lebar 15 cm sepanjang jalur 

pedestrian. Lebar minimum adalah 120 untuk jalur satu arah dan 160 untuk 
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jalur dua arah, dan harus bebas dari pohon, tiang rambu, drainase dan 

penghalang lainnya. 

Jalur Pemandu 

Tekstur motif garis menandakan jalur untuk jalan dan tekstur titik 

menandakan jalur untuk berhenti atau warning. Jalur pemandu harus 

memperhatikan pedestrian eksisting, sehingga tidak terjadi kebingungan. 

Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin 

lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga untuk 

penderita low vision dapat membedakan warna. 

Bagian bagian yang harus dipasang guiding block adalah di depan jalur 

lalu lintas kendaraan, lalu di depan pintu masuk atau keluar dari dan ke tangga, 

pintu masuk atau keluar dari terminal transportasi umum, dan pada pedestrian. 

 

 

Ramp 

Kemiringan ram di dalam bangunan tidak diperkenankan melebihi 7°, 

dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:8. Sedangkan kemiringan 

suatu ram yang ada di luar bangunan maksimum 6°, dengan perbandingan 

antara tinggi dan kelandaian 1:10. Ram harus memiliki lebar minimum 95 cm 

dengan tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman. Bordes 

Gambar. 195 Penerapan Jalur 
Pemandu 

(Sumber: https://pikabu.ru) 

 

Gambar. 194 Arti Tekstur Jalur Pemandu 
(Sumber: http://worldtell.com) 
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pada awalan atau akhiran dari suatu ram harus bebas dan datar sehingga 

memungkinkan untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm. 

Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ram harus memiliki tekstur yang 

tidak licin sehingga diwaktu hujan tidak membahayakan pemakai. Handrail  

harus mudah dipegang ketinggian antara 65 - 80 cm. 

Tangga 

Tangga harus memiliki ukuran pijakan dan tanjakan yang seragam. 

Tidak ada tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna 

tangga. Handrail harus mudah dipegang dengan ukuran antara 65 - 80 cm dari 

lantai, bebas dari jenis jenis konstruksi yang mengganggu. Untuk tangga yang 

terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang 

menggenang pada lantainya untuk menghindari pengguna tergelincir ataupun 

jatuh. 

Lift 

Lift harus memiliki layar tombol yang mudah dilihat dan mudah digapai 

oleh pengguna kursi roda dengan ketinggian untuk tombol lift luar 90 cm – 110 

cm, dan tombol lift dalam setinggi 90 cm – 120 cm dengan tombol lift dilengkapi 

dengan huruf braile. Dimensi ruangan lift minimal 140 cm x 140 cm dengan 

area dalam lift dilengkapi handrail dan pintu lift minimal selebar 110 cm. 

Lift Tangga 

Toleransi perbedaan muka lantai bangunan dengan tempat duduk lift tangga 

maksimum 60 cm. Lebar tempat duduk minimal 40 cm dan tergantung pada 

kondisi lebar tubuh penyandang. Posisi tombol yang mudah dilihat dan 

dijangkau. Tombol diletakkan pada salah satu sandaran tangan, kiri ataupun 
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kanan, dilengkapi dengan panel huruf Braille. Dimensi lif tangga disesuaikan 

dengan spesifikasi teknis yang berlaku. Lalu kemiringan rel penggantung 

mengikuti kemiringan tangga dan rel penggantung harus kuat dan memenuhi 

persyaratan teknis. 
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Bagan Akesibilitas 
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JALUR PEMANDU 

SIRKULASI KURSI RODA 

HAND RAILING 
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LIFT TANGGA 
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Ruang Catur Ruang Goal Ball Ruang Angkat Berat 
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Lapangan Balap 
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R. 
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R. ME 
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Skema. 25 Aksesibilitas Pada Pelatihan 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Skema. 26 Aksesibilitas Pada Ruang Servis 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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R. Staff 
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RAMP 

JALUR PEMANDU 

SIRKULASI KURSI RODA 

HAND RAILING 

 

LIFT 

LIFT TANGGA 

Skema. 27 Aksesibilitas pada Kantor Pengelola 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Skema. 28 Aksesibilitas pada Fasilitas Penunjang 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Wisma Atlet Wisma Pelatih 
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R. Makan R. Pelatih 
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5.2.2 Studi Preseden Permasalahan Dominan 

Stadion Manahan 

Stadion manahan mulai dibangun tahun 1989 dan selesai dibangun dan 

diresmikan oleh Bapak Soeharto pada tanggal 21 Februari 1998. Stadion ini 

menjadi saksi penyelenggaraan ASEAN Para Games, pesta olahraga bagi 

penyandang disabilitas Tahun 2011 di Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 Jalur Pedestrian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalur pedestrian terletak di bagian depan Stadion Manahan terbuat 

dari plesteran beton yang bertekstrur kasar. Permukaan trotoar datar dan 

tidak memiliki kemiringan dan dihiasi dengan pohon peneduh. Pedestrian 

Gambar. 196 Stadion Manahan 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar. 197 Jalur Pedestrian Stadion 
Manahan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 



205 
 

yang memiliki lebar total 3 meter sudah memenuhi standar lebar minimal 

yakni 1,6 meter (dua arah), pohon digunakan sebagai pembatas dan tidak 

menghalangi sirkulasi. 

 Ram 

Terdapat 5 jenis ram yang akan dibahas yaitu 1 ram untuk akses menuju 

kursi penonton, 2 ram menuju lapangan olahraga, ram menuju ruang tunggu 

dan ram menuju ruang pemanasan. 

 

 

 

 

 

Ram jenis 1 merupakan akses menuju tribun penonton. Ram ini 

dikategorikan sebagai ramp di luar bangunan yang memiliki standar 

perbandingan antara tinggi dan kelandaian sebasar 1:10. Dengan 

perbandingan angka di atas, ram ini sudah memenuhi standar yang 

telah ditetapkan dengan tinggi 125 cm dan kelandaian 1318 cm. Ram ini 

juga sudah memenuhi standar yang berlaku yaitu 65 – 85 cm untuk 

tinggi handrail. 

 

 

 

Gambar. 198 Ram Jenis 1 Stadion Manahan 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Ram jenis 2 merupakan akses menuju lapangan olahraga. Ram 

ini dikategorikan sebagai ramp di luar bangunan yang memiliki standar 

perbandingan antara tinggi dan kelandaian sebasar 1:10. Dengan 

perbandingan angka di atas, ram ini sudah memenuhi standar yang 

telah ditetapkan dengan tinggi 10 cm dan kelandaian 122 cm. 

 

 

 

 

 

 

Ram jenis 3 merupakan akses dari ruang persiapan (Indoor) 

menuju lapangan olahraga. Ram ini dikategorikan sebagai ramp di luar 

bangunan yang memiliki standar perbandingan antara tinggi dan 

kelandaian sebasar 1:10. Dengan perbandingan angka di atas, ram ini 

Gambar. 199 Ram Jenis 2 Stadion 
Manahan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

Gambar. 200 Ram Jenis 3 Stadion Manahan 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan tinggi 50 cm dan 

kelandaian 1010 cm. 

 

 

 

 

 

 

Ram jenis 4 merupakan akses dari Lapangan menuju ruang 

tunggu. Ram ini dikategorikan sebagai ramp di dalam bangunan yang 

memiliki standar perbandingan antara tinggi dan kelandaian sebasar 

1:8. Dengan perbandingan angka di atas, ram ini sudah memenuhi 

standar yang telah ditetapkan dengan tinggi 67 cm dan kelandaian 760 

cm. Ramp ini juga sudah dilengkapi bordes. 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 201 Ram Jenis 4 Stadion Manahan 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar. 202 Ram Jenis 5 Stadion Manahan 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Ram jenis 5 ini merupakan akses dari ruang tunggu menuju ruang 

pemanasan. lihat. Ram ini dikategorikan sebagai ramp di dalam 

bangunan yang memiliki standar perbandingan antara tinggi dan 

kelandaian sebasar 1:8. Dengan perbandingan angka di atas, ram ini 

sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan tinggi 60 cm dan 

kelandaian 885 cm. Ramp ini juga sudah dilengkapi bordes. 

5.2.3 Kemungkinan Implementasi Teori Penekanan Desain 

Pedestrian 

Penerapan pedestrian yang lebar, tentunya berpatokan pada standar 

yang disebutkan sebelumnya. Pedestrian di dalam area tapak didesain bukan 

hanya untuk jalur sirkulasi, namun juga untuk fungsi lain, seperti area terapi 

kaki. 

Jalur Pemandu 

Jalur pemandu diterapkan di eksterior dan interior bangunan, Pada interior 

bangunan, jalur pemandu hanya sampai depan pintu ruangan dengan 

berpatokan pada standar yang berlaku. Jalur pemandu didesain dengan warna 

yang berbeda namun tetap mengutamakan fungsinya, jadi warna jalur 

pemandu dan penutup lantai sekitarnya harus berwarna kontras. 

Ramp 

Karena pengguna utama bangunan ini adalah penyandang disabilitas, 

maka ramp yang mempunyai standar ukuran 1 : 8 / 1:10 ( untuk bangunan 

umum), maka di bangunan ini ramp akan dibuat lebih landai untuk 

mempermudah aksesibilitas karena pengguna utama bangunan ini adalah atlet 

paralimpian. 
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Bentuk ramp dibuat melingkar untuk mengindari terciptanya masa yang 

terlalu panjang hanya untuk kebutuhan ramp. Dengan ramp dibuat melingkar 

maka masa yang tercipta terbentuk estetika sendiri. 

Lift 

Lift memiliki ukuran yang hanya menampung 1 kursi roda, karena hanya 

digunakan untuk mempersingkat waktu perpindahan antar lantai. 

Lift Tangga 

Lift tangga hanya diterapkan di bagian ruangan yang jauh dari ramp, 

karena kebutuhan sirkulasi vertikal sudah di penuhi dengan adanya ramp yang 

didesain dimensi kelandaiannya melebihi standar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


