
BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 . Latar Belakang Proyek 

Olahraga bulutangkis merupakan olahraga yang sudah menjadi tradisi 

bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari lapisan masyarakat bawah hingga 

masyarakat kelas atas juga dapat memainkan olahraga ini. Bagi bangsa 

Indonesia, bulutangkis merupakan olahraga yang paling di banggakan untuk 

membawa nama bangsa di persaingan olahraga nasional maupun 

internasional. Indonesia memiliki sejarah hebat antara tahun 70-an hingga 80-

an, dimana Indonesia melalui tangan Rudy hartono, Liem swie King, Herman, 

Thun Tjun, Christian hadinata, Johan W dan Lie Sumirat merajai dunia 

bulutangkis internasional, yang dilanjutkan pada tahun gO-an, lewat pasangan 

Alan Budikusuma dan Susi Susanti, yang berhasil membesarkan nama bangsa 

Indonesia. Lewat prestasi anak bangsa tersebut nama bangsa Indonesia mulai 

dikenal bahkan disegani oleh Negara lain di dunia bulutangkis Internasional. 

Seiring berjalannya waktu, banyak negara lain berlomba memperkuat 

atlet bulutangkisnya, dan olahraga ini sudah menjadi salah satu olahraga yang 

bergengsi, mulai dari Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Negara-

negara asia seperti Kore Selatan, India hingga Negara-negara di eropa seperti 

Denmark. Dan ketika Negara-negara lain mulai berlomba meningkatkan 

prestasinya, Indonesia justru mengalami keterpurukan dan degradasi peforma 

yang salah satunya diakibatkan oleh tidak berjalannya sistem pembinaan atlet-

atlet muda, sehingga kesulitan dalam meneari pengganti serta penerus yang 

sepadan untuk memperkuat Indonesia dipentas olahraga khususnya 
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bulutangkis tingkat nasional maupun internasional. Dan saat ini Indonesia 

sudah mulai menyadari dan mulai berbenah, saat ini PB PBSI (Pengurus Besar 

Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia) mulai mengembangkan program 

pelatihan dan pendidikan dengan mengoptimalkan PBSI cabang di setiap 

daerah atau propinsi. Dengan sisitem ini diharapkan nama Indonesia sebagai 

salah satu barometer kekuatan dunia di cabang olahraga bulutangkis dapat 

digapai kembali. Saat ini telah dibangun sebuah training center di Kudus Jawa 

Tengah dan di Jakarta dengan fasilitas yang mewah dan skala internasional 

1.2. Visi dan Misi 

1.2.1. Visi 

Meraih keunggulan dalam prestasi bulu tangkis di tingkat nasional dan 

internasional serta memasyarakatkan olah raga bulu tangkis lebih luas. 

1.2.2. Misi 

Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelatihan bulu tangkis, melalui 

lembaga pendidikan dan pelatihan, di pusat dan di daerah dalam rangka 

menjaring atlet muda potensial untuk berprestasi di tingkat nasional dan 

dunia. 

Meningkatkan kualitas dalam turn amen bulu tangkis dalam negeri, untuk 

pengembangan pembinaan atlet daerah serta meningkatkan peran aktif 

masyarakat di dalam olah raga bulu tangkis. 
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1.3. Tujuan Dan Sasaran Pembahasan 

1.3.1. Tujuan 

./ Menciptakan wadah sebagai sarana untuk pembinaan dan 

pengembangan atlet - atlet muda bulutangkis . 

./ Dengan adanya wadah pembinaan dan pelatihan atlet bulutangkis 

yang terprogram, professional dan berkesinambungan diharapkan 

kualitas pemain menjadi meningkat. 

1.3.2. Sasaran 

./ Meningkatkan kualitas atlet bulutangkis melalui pembinaan dan 

pelatihan yang berkesinambungan dan professional. 

./ Mendesain komplek pelatihan bulutangkis dengan standar 

internasional, dimana para atlet dapat merasakan kenyamanan pada 

saat mereka tinggal di dalam komplek tersebut merasa nyaman saat 

berlatih, sehingga berdampak pada kualitas latihan itu sendiri. 

./ Merancang fasilitas pendidikan dan pelatihan bulutangkis yang 

hemat energi. 

1.4. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan L TP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis di 

Semarang meliputi: 

./ Pembahasan mengenai gambaran umum proyek Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Bulutangkis di Semarang, yang meliputi: latar belakang, 

tujuan, dan sasaran yang akan dicapai. 

./ Pembahasan mengenai terminologi proyek Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Bulutangkis di Semarang. 
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./ Pembahasan mengenai tinjauan proyek sejenis dengan memberikan 

gambaran dan analisa tentang jenis-jenis plating pada masing-masing 

proyek . 

./ Pembahasan mengenai pelaku, fasilitas, serta fasilitas dan prasarana 

apa saja yang ada di dalam komplek Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Bulutangkis di Semarang . 

./ Pembahasan mengenai spesifikasi dan persyaratan desain proyek yang 

ada di dalam Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis di Semarang, 

yang meliputi: aspek arsitektur, bangunan, dan lingkungan . 

./ Pembahasan mengenai konteks lingkungan, yang meliputi: analisa 

pemilihan lokasi dan pemilihan tapak, yang didahului dengan penentuan 

kriteria. 

./ Pembahasan mengenai penekanan desain serta permasalahan 

dominan yang ada dalam proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Bulutangkis di Semarang. 

1.5. Metoda Pembahasan 

Metoda pembahasan yang digunakan adalah metoda deskriptif, yaitu 

dengan menggambarkan dan memaparkan data-data serta informasi-informasi 

yang telah diperoleh melalui studi literatur, wawancara dan observasi. 

Pembahasan tersebut juga dilengkapi dengan tabel, diagram, dan gambar 

yang berkaitan dengan proyek. Data dan informasi tersebut diolah dan 

dianalisa kemudian ditarik kesimpulan. 
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1.5.1. Metoda Pengumpulan Data 

1. Survey I observasi 

Kunjungan ke Gor PB. Djarum Kudus dan PPLP Salatiga ,guna 

pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data potensi, 

dan keiemahan sebagai studi banding/komparasi. 

2. Dokumentasi 

Data dokumentasi berupa foto tentang lokasi yang akan di pilih 

sebagai perencanaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis. 
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3. Wawancara 

Wawancara (Interview), yaitu dengan mengadakan tanya jawab 

dengan nara sumber yang berkompeten di bidangnya, sehingga 

diperoleh informasi yang akurat. 

4. Studi Uteratuf 

Studi Literatur, yaitu mengumpulkan dan mempelajari data serta teori 

yang berkaitan dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis 

di Semarang. Data-data bisa diperoleh melalui buku, majalah, artikel, 

maupun internet. 

1.5.2. Metoda Penyusunan dan Analisis 

Metoda yang digunakan untuk penyusunan dan analisa antara lain: 

a. Induktif yaitu dengan studi banding/komparasi sebagai bahan 

referensi ataupun perbandingan untuk proyek yang sejenis lalu 

dianalisa. Serta melakukan asumsi-asumsi mengenai kebutuhan 

ruang, besaran ruang, sirkulasi, utilitas, teknologi bangunan, 

aturan dan ketentuan dan lain sebagainya. 

b. Deduktif yaitu dengan cara mengutip dari beberapa literatur buku 

mengenai pendidikan dan pelatihan bulutangkis, yang dapat 

dijadikan acuan perancangan untuk mempermudah pengguna. 

Analisa dilakukan dengan melakukan organisasi data yang kemudian 

dilanjutkan dengan menghubungkan antara data yang satu dengan data 

yang lain kemudian diidentifikasi untuk mendapatkan suatu hasil yang 

lebih baik. 
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1.5.3. Metoda Pemrograman 

Metoda pemrograman merupakan bagian dari proses desain, proses 

desain itu sendiri secara keseluruhan meliputi anal isis dan sintesis. 

Sebagai bagian dari proses desain, pemrograman merupakan tahap 

analisis dimana informasi-informasi yang dibutuhkan dalam proyek 

perencanaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis di Semarang. 

Analisa yang akan dilakukan dalam perencanaan Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Bulutangkis mengenai : 

./ Pendekatan hubungan ruang . 

./ Studi besaran ruang . 

./ Pendekatan sistem sirkulasi yang nyaman . 

./ Pendekatan pelaku kegiatan, fasilitas, yang meliputi kebutuhan 

ruang, persyaratan ruang . 

./ Pendekatan sistem utilitas . 

./ Pendekatan struktur dan konstruksi. 

./ Pendekatan konteks lingkungan. 

1.5.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

Metoda perancangan arsitektur dapat dilakukan dengan menggunakan 

preseden maupun analogi. Dan perancangan arsitektur dilakukan 

setelah tahap pemrograman, dari hasil pemrograman dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam tahap perancangan arsitektur. 

Perancangan arsitektur dapat dilakukan melalui : 

./ Deskripsi proyek meliputi judul, lokasi, dan luasan proyek, 

permasalahan dominan, penekanan desain. 
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,{ Strategi desain, meliputi studi aktifitas, studi eksisting bangunan 

sehingga dapat menentukan zoning makro dan mikro, serta sistem 

bangunan. 

,{ Pendekatan perancangan melalui studi bentuk, konfigurasi tatanan 

massa secara horisontal dan vertikal, konsep pengolahan elemen 

bangunan. 

,{ Implementasi perancangan melalui rancangan skematik dan 

design development. 

1.6. Sistematika Pembahasan 

BABIPENDAHULUAN 

Merupakan bab yang berisi tentang latar belakang proyek Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan Bulutangkis di Semarang, tujuan dan sasaran pembahasan, 

Iingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Merupakan bab yang berisi tentang tinjauan proyek Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Bulutangkis di Semarang secara umum dan khusus, yang meliputi: 

gambaran umum, latar belakang, terminologi proyek, kegiatan, spesifikasi dan 

persyaratan desain, deskripsi konteks kota, studi banding, dan permasalahan 

desain. Selain itu, pada bab ini juga dibahas mengenai kesimpulan, batasan 

dan anggapan. 

BAS III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Merupakan bab yang berisi tentang analisa pendekatan program arsitektur 

yang akan diterapkan di dalam proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Bulutangkis di Semarang, yaitu: analisa pendekatan arsitektur berupa: studi 
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aktivitas dan studi fasi litas; analisa pendekatan sistem bangunan berupa: studi 

sistem struktur dan enclosure, utilitas, dan pemanfaatan teknologi; analisa 

pendekatan konteks lingkungan berupa: analisa pemilihan lokasi dan tapak. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Merupakan bab yang berisi tentang konsep program, tujuan perancangan, 

faktor penentu perancangan, faktor persyaratan perancangan, dan program 

arsitektur yang akan diterapkan pada bangunan Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Bulutangkis di Semarang. 

BAS V KAJIAN TEORI 

Merupakan bab yang berisi mengenai kajian teori penekanan desain dan kajian 

teori permasalahan dominan yang akan digunakan pada bangunan Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis di Semarang. 
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