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'. PRAKATA 

Puji syukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan L TP Proyek Akhir Arsitektur Periode 59 yang berjudul 

"Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis di Semarang" dengan baik. 

Dalam penyusunan L TP Proyek Akhir Arsitektur Periode 59 ini, penulis 

banyak menggunakan tabel-tabel dan diagram-diagram untuk mempermudah dalam 

memahami isi L TP ini. Penulis dapat menyelesaikan L TP Proyek Akhir Arsitektur 

Peri ode 59 ini dengan baik berkat bantuan, dukungan, dorongan,dan bimbingan 

moral maupun material dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan 

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ir. Albertus Sidharta M, MSA, selaku Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain 

Universtas Katolik Soegijapranata Semarang. 

2. Moediartianto, ST., M. Sc., selaku Ketua Program Studi Arsitektur, Fakultas 

Arsitektur dan Desain Universtas Katolik Soegijapranata Semarang. 

3. Ir. BPR. Gandhi, MSA, selaku Koordinator Proyek Akhir Arsitektur Periode 59. 

4. Ir. AMS. Darmawan, M.Bldg, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan 

motivasi, arahan, bimbingan, dan masukan dalam Proyek Akhir Arsitektur 

Periode 59 ini. 

5. Ir. R. Darmono,MT. IAI, Ir. 1M. Tri Hesti Mulyani, MT dan Ir. Robert Rianto, W, 

MT, IAI selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran sebagai 

masukan dalam Proyek Akhir Arsitektur Periode 59 ini. 

6. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan material. 
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7. Ternan-ternan angkatan 2005, atas segala bantuan selama penyusunan Laporan 

Landasan Teori dan Program. 

8. Kekasih tercinta Yasinta Dwi Kartikasari, ST, yang telah memberi dukungan, 

semangat yang tiada henti. 

9. Semua ternan-ternan PAA 59 atas kebersamaannya selama penyusunan 

Laporan Landasan Teori dan Program. 

10. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu karena keterbatasan 

tempat, yang telah membantu penulis dalam penyusunan L TP Proyek Akhir 

Arsitektur Periode 59 ini. 

Semoga L TP Proyek Akhir Arsitektur Periode 59 yang berjudul "Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis di semarang" ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun demi masa depan. 

Semarang, Maret 2011 

Penulis 
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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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Ah.JIf Piiidr 

Kajian Teori 

Penekanan 
Desain 

Studi Kasus 

Tinjauan Proyek Umum & Khusus 

Data Primer & 
Sekunder 

Analisa: Pendekatan Program & 
Perancangan Arsitektur 

Pengembangan 
Desain 

Gambar 1.1. Diagram alur pikir 

Permasalahan 
Dominan 

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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.. 
BAS II 

TI[\JJAUAN PROYEK 

2.1 . Tinjauan Umum 

Uraian deskripsi umum, pengantar kepada permasalahan dan memberi 

wawasan tentang kasus, proyek, bersifat makro. 

2.1.1. Gambaran Umum 

~ Pengertian Olahraga 1 

Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya 

secara jasmani tetapi juga secara rohani. 

Cabang Olahraga Modern, meliputi: 

- Aeromodeling Bridge Pilates 

- Anggar Bulu tangkis Renang 

- Angkat besi Catur - Seni bela diri 

- Atletik Dayung Sepak bola 

Balap motor Golf sepatu roda 

Balap mobil Gulat - Senam 

Balap sepeda Kana - Softball 

Berkuda Kriket - Tenis 

Binaraga Layar - Tenis meja 

Biliar Loncat Indah - Tinju 

Baseball Menembak Motor GP 

Bola basket Polo air Nascar 

Bola voli Panahan - SuperBike 

Boling paralayang Handspy 

1 http ://id .wikipedia.org/wiki/Olahraga . 14Februari2011. pkl. 21:30 
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Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga raket yang 

dimainkan oleh dua orang (untuk tunggal) atau dua pasangan 

(untuk ganda) yang saling berlawanan. 

Mirip dengan tenis, bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan 

(shuttlecock) yang melewati jaring agar jatuh di bidang permainan 

lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan 

melakukan hal yang sama.2 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia NO.3 tahun 2005 

tentang sistem keolahragaan nasional, disebutkan bahwa pemerintah 

daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, 

pemanfaatan, dan pengawasan prasarana olahraga. 

$ Pendidikan dan pelatihan 3 

Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli yang 

berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan. 

- Notoatmodjo (1992) mengemukakan bahwa pendidikan dan 

pelatihan adalah merupakan upaya untuk pengembangan sumber 

daya manusia, terutama untuk pengembangan aspek 

kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. 

Penggunaan istilah pendidikan dan pelatihan dalam suatu institusi atau 

organisasi biasanya disatukan menjadi diklat (pendidikan dan 

pelatihan). Unit yang menangani pendidikan dan pelatihan pegawai 

lazim disebut PUSDIKLA T (Pusat pendidikan dan Pelatihan). 

2 htto:/Iid .wikioedia.olog/wiki/Bulu tangkiso 14februari2011. pkl. 21:45 

3 Pendidikan dan Pelatihan,pdf. 14februari2011. Pkl. 22:00 
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- Simanjuntak mengemukakan bahwa pendidikan dan pelatihan 

merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan 

sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan tidak saja 

menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan 

keterampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan 

produktivitas kerja. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi adalah 

upaya peningkatan kemampuan yang dilakukan melalui pendidikan dan 

pelatihan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan 

efektif. 

Sarana Pelatihan dan Pendidikan Bulutangkis Daerah di Semarang ini 

merupakan pusat pelatihan atlit-atlit bulutangkis usia muda, yang 

bertujuan untuk meningkatkan prestasi Indonesia da!am olahraga 

bulutangkis. 

2.1.2. latar Belakang - Perkembangan - Trend 

2.1.2.1. latar Belakang 

Pada masa sekarang ini olahraga juga memberikan pengaruh 

bagi citra suatu bangsa dan Negara. Hal ini dapat dilihat pada 

cabang olahraga yang dapat mengharumkan nama bangsa 

Indonesia seperti olahraga Badminton atau Bulutangkis. 

Bulutangkis juga sangat digemari oleh masyarakat Indonesia 

dan merupakan olahraga yang paling sering dimainkan di 

Indonesia. Pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis ini 
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didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas para atlet 

binaan dalam bermain bulutangkis di kancah nasional maupun 

internasional. 

2.1.2.2. Perkembangan 

Dengan seiring majunya olah raga bulutangkis di indonesia dan 

tingginya minat masyarakat akan olah raga bulutangkis, maka 

dari itu masyarakat atau para atlit-atlit muda binaan 

memerlukan sebuah fasilitas yang dapat mendukung pada 

kualitas latihan itu sendiri. 

Berdasarkan hal tersebut proyek ini dibangun untuk memenuhi 

kebutuhan di bidang olahraga khususnya bulutangkis, hal ini 

dibuat karena kurangnya fasilitas pendidikan dan pelatihan 

olahraga bulutangkis yang bisa membentuk bakat-bakat muda. 

2.1.2.3. Trend 

v' Tingginya minat masyarakat Indonesia akan olahraga 

bulutangkis yang menjadikan olahraga ini menjadi favorit 

bagi masyarakat Indonesia. 

v' Menurunnya prestasi bulutangkis Indonesia disebabkan 

oleh kurangnya pembinaan atlet-atlet muda didaerah dan 

juga fasilitas pendidikan dan pelatihan guna menunjang 

para atlet bulutangkis . 

./ Peningkatan prestasi atlet bulutangkis untuk menunjang 

prestasi bu!utangkis bersaing di tingkat nasional Maupun 

internasional . 
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2.1.3. Sasanm Yang Akan Dicapai 

./' Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan atlit-atlit usia muda 

dalam Pendidikan dan Pelatihan O!ahraga Bulutangkis secara 

professional . 

./' Mampu mengikuti perkembangan jaman dalam hal cabang olahraga 

modern . 

..! Mampu memberi saran-saran untuk meningkatkan pengelolaan Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis khususnya di Semarang. 

2.2. Tinjauan Khusus 

2.2.1. Terminologi (pengertian epistemologis, !atar belakang sejarah) 

a. Pengertian Epistemologis 

• Pusat adalah sentral atau bagian yang paling penting dari sebuah 

kegiatan atau organisasi. 

• Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan 

potensi dirinya untuk pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

serta keterampilan yang diper!ukan dirinya. 

• Pelatihan adalah program pembinaan, pelatihan yang 

mengajarkan keahlian dan keterampilan4
. 

• Bulu tangkis adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh 

dua orang (untuk tunggal) atau dua pasangan (untuk ganda) yang 

saling berlawanan5
. 

4 http ://id.wikiped ia.org/wiki/Pelatihan. 18 januari 2010 pk110:25 

5 http://id.wikipedia.org/wiki/Bulutangkis 15 januari 2010 pkl 02:05 
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Pengertian Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Bulutangkis 

adalah sebuah pusat pendidikan atau pembinaan bagi atlet-atlet 

bulutangkis usia muda (umur 13-21 tahun), dengan disertai 

fasilitas pendukung yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi 

para atlet dalam bersaing dikejuaraan bulutangkis nasional 

maupun internasional. 

b. Latar Belakang Sejarah 

Menyinggung mengenai sejarah bulutangkis, kita tidak bisa 

melupakan IBF(lnternational Badminton Federation) Karena IBF 

inilah yang mencetuskan federasi bulutangkis internasional. 

Sejarah tercatat bahwa bulutangkis ditemukan pada waktu 

yang sudah lama, sekitar dua ribu tahun lalu permainan "Battledore" 

dan "Shuttlecock" yang dimainkan di Yunani kuno, India dan China. 

Sejarah yang panjang yang menakjubkan sebagai permainan baru 

dalam olympics. Badminton diben nama dari "Badminton House" di 

Gloucestershire, kampung halaman "Duke of Beaufort" (Bulu

Tangkis.COM: Duke adalah sebutan nama bangsawan eropa) 

dimana olah raga ini dimainkan di abad terakhir. Secara kebetulan, 

Gloucestershire sekarang adalah pusat dan International Badminton 

Federation (IBF). 

IBF diprakarsai pada tahun 1934 oleh 9 negara anggota yaitu: 

Canada, Denmark, Inggris, Prancis, Irlandia, Belanda, New Zeland, 

Scotlandia dan Wales. Anggota I BF bertambah secara cepat dari 

tahun ke tahun. Turnamen pertama IBF yang paling bergengsi 

adalah Thomas Cup (World men's team championships) pada tahun 

15 



( , 

1948. Sejak itu turnamen berkembang untuk tim putri seperti Uber 

Cup, Sudirman Cup, World Junior dan World Grand Prix Finals. 

Sekarang ada banyak sekali turnamen bulutangkis yang 

diadakan di masing-masing negara seperti : Indonesia Open, 

Malaysia, Open, Singapore Open, All England, Japan Open, Swiss 

Open, Korea Open, Denmark Open, China Open dan masih banyak 

lagi semuanya dibawah naungan lBF. 

2.2.2. Kegiatan (Pelaku, Fasilitas, Peralatan I Prasarana) 

a. Pelaku 

Pelaku pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis di 

Semarang meliputi: 

Pelaku Aktivitas/Kegiatan Ruang 

Pengelola 8 Menerima tamu 8 R. Tamu 
Q Parkir kendaraan ~ Parkir area 

• Bekerja • Ruang kerja 

• Rapat dan koordinasi e Ruang makan 
a Beristirahat, makan & minum a Ruang rapat 

• Tinjauan ke lapangan e Gudang & R. Arsip 

• 8eribadah (sholat) • Seluruh komplek 
IJI Buang air kecil, besar • Mushola 

0 Lavatory 
Karyawan $ M embersihkan lingkungan Cl Gudang peralatan 

komplek kebersihan 
e Persiapan bekerja. • Ruang karyawan 
Gl Menjaga keamanan komplek I» Pos keamanan 
0 Beribadah 0 Mushola 
II Istirahat, makan dan minum • Ruang makan 
iI Melakukan pekerjaan di dalam e Mencuci,r. genset, 

komplek, sesuai dengan tugas panel dll. 
masing-masing 4ll Pantry I dapur 

0 Menyiapkan minum 
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III Buang air kecil & besar EI toilet 

Pelatih & G Melatih Ii) Lapangan bulutangkis 
asisten 19 Beristirahat, makan & minum 0 Asrama dan R. makan 
pelatih 0 Mengevaluasi hasil latihan 0 Ruang santai I rapat 

Cl Rapat I metting ., Ruang rapat 
G Pencarian bakat & Mushola 

• Beribadah e Lavatory 
e Buang air kecil, besar " Ruang kerja 
0 Bekerja 

pengunjung Ii Berkunjung G R. kunjung 

Atlet 

It Melihat pelatihan II) Gedung pelatihan 

• Ruang tunggu & 
resepsionis 

" Pembinaan dalam hal teori Q R. kelas pembinaan 

• Pembinaan dalam hal praktek 

• Pemeriksaan kesehatan & 
medis 

• Menerima kunjungan keluarga 

• Kebugaran 

• Istirahat, makan & minum 
e belajar 
o Tidur 

• 
• 
0 

Pemulihan cidera 
Beribadah 
Buang air kecil, besar 

T abel 2.1. Pelaku Aktivitas 
Sumber: Dokumen Pribadi 

b. Fasilitas 

pendidikan 
Ql R. Pelatihan 

" R. kebugaran/fitnes 

• R. makan 
., Asrama 

• R.medis 
e Mushola 
CD Ruang kunjung 
III Lavatory 

Fasilitas yang terdapat pada kompleks olahraga Bulutangkis meliputi : 

1) Fasilitas Pelatihan dan Pendidikan 

- Arena lapangan bulutangkis indoor 

- R. loker pelatih & asisten pelatih 

- R. loker atlet pria & wanita - R. ganti bilas pria & wanita 

- R. Fitnes/kebugaran - R. ganti bilas pelatih 

Gudang peralatan latihan - R. senam aerobik 
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- Gudang kebersihan - R. T eori & Audiovisual 

- R. fitness I kebugaran - Lavatory Pria & Wanita 

- R. P3K - R. terapi fisik 

- Tribun - R. medik 

R. pijat - resepsionis 

- R. konsultasi fisik & konseling psikologi 

2) Fasilitas pendukung untuk pengelola dan karyawan (semi 

privat) 

- Ruang general manager - Ruang wakil GM 

- Ruang seketaris - Ruang manager 

- Ruang staf - Ruang rapat 

- Ruang arsip - Lavatory pria & wanita 

- Ruang Istirahat - Gudang kebersihan 

- Pantry I dapur - Hall 

- Resepsionis - R. cleaning service 

3) Fasilitas Asrama Atlit & Pelatih 

- R. tidur pria & wanita - R. kunjungan 

- R. tidur pelatih & asisten pelatih - R. santai 

- R. cuci pakaian & setlika - pantry I dapur 

- Gudang - R. makan bersama 

- Hall - Lavatory pria & wanita 

4) Training Service 

- Jogging track 

5) Fasilitas service 

- Ruang panel M EE 
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- R. Control CCTV 

- Ruang security / pos keamanan 

- Parkir pengelola & pengunjung 

- Garasi mini bus 

- Ruang Genset 

- Ruang AHU 

- Mushola 

C. Peralatan I Prasarana 

1. Peralatan 

Peralatan yang dibutuhkan pada proyek Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Bulutangkis di Semarang yaitu: merupakan salah satu 

media yang mendukung dalam proses pembinaan para atlet 

nantinya. 

Perlengkapan Pelatihan, meliputi6
: 

e Raket 

Secara tradisional raket dibuat dari kayu, kemudian almunium 

atau logam ringan lainnya menjadi bahan yang dipilih. Kini 

hampir semua raket bulu tangkis profesional berkomposisikan 

komposit serat karbon (plastik bertulang grafit). Serat karbon 

memiliki kekuatan hebat terhadap perbandingan berat, kaku, 

dan memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Namun 

sejumlah model rendahan masih menggunakan baja atau 

aluminium untuk sebagian atau keseluruhan raket. 

6 http://id.wikipedia.org!wiki!Bulutangkis . l0Januari2011 . pkllO:00 
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III Shuttlecock 

Shuttlecock adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu 

tangkis, terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun 

membentuk kerucut terbuka, dengan pangkal berbentuk 

setengah bola yang terbuat dari gabus. 

e Net Bulutangkis 

Net merupakan pembatas antara bidang permainan pemain 

yang satu dengan yang lain. Tinggi net kurang lebih 152 cm dan 

sam a untuk semua jenis permainan, baik itu tunggal maupun 

ganda, putri maupun putra. 

2. Prasarana 

Sedangkan prasarana yang dibutuhkan dalam Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan Bulutangkis ini adalah : 

C9 Tempat parkir untuk pengelola dan tamu 

II Bangunan pengelola dan karyawan 

II Asrama atlet, asisten pelatih dan pelatih 

It Lapangan bulutangkis indoor 

It Jogging track 

II Ruang kesehatan dan medis, seperti: paliklinik, ruang pijat, 

ruang periksa dan ruang dokter 

II Ruang kebugaran I fitness 

II Mushola 

e Ruang servis, seperti: pas keamanan, ruang genset, 

gudang, parker bus atlet 
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2.2.3. Spesifikasi Dan Persyaratan Desain 

a. Spesifikasi Proyek 

" Pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis di Semarang ini 

merupakan sebuah proyek yang kepemilikannya dinaungi oleh 

pihak swasta. 

e Pusat pendidikan dan pelatihan ini bekerja sama dengan PBSI 

untuk menyalurkan atlet-atlet yang telah matang dari hasil 

pendidikan dan pelatihan. 

G! Setelah para atlet dinyatakan telah siap menjadi pemain 

bulutangkis yang professional, maka para atlet terse but nantinya 

akan menuju ke tingkat platnas. 

Sistem Pembagian Kelompok Usia 

Umur Jenis Peiatifian 

13 tahun - 15 tahun Pengetahuan dasar bermain bulutangkis 

remaja 

16 tahun - 18 tahun Keterampilan tubuh dan raket, fleksibilitas, 

taruna 
kekuatan, teknik, pembentukan mental dalam 
permainan. 

19 tahun - 21 tahun Keterampilan tubuh dan raket, fleksi bil itas, 

dewasa 
kekuatan, teknik, mental taktik dalam bertanding 
dan permainan. 

Tabel 2.2. Sistem Pembagian Kelompok Usia 
Sumber: PBSI Semarang 

Persyaratan khusus 

a. Lantai Arena Lapangan Bulutangkis 

Arena lapangan latihan bulutangkis yang aman, permukaan lantai 

tidak licin dan tidak berpotensi menimbulkan cidera pada pemain, 

sesuai dengan ukuran/dimensi, material lantai mengunakan 
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bahan dari kayu atau karpet sintetis yang lunak sesuai dengan 

standar Internasional Badminton Federation (lBF) . 

b. Tata Warna 

Untuk menghindari adanya ketidak nyamanan dalam memukul 

dan melihat shuttlecock maka digunakan warna gelap dan 

dihindari warna putih pada dinding atau background bangunan 

tersebut. 

c. Ketinggian Langit-Langit 

Standar ketinggian langit-Iangit pada lapangan bulutangkis ini, 

dari permukaan lantai minimum 10 meter dari lantai dengan 

mengacu standard SNI maupun ISF. 

d. Pengkondisian Udara 

Pengendalian pergerakan udara pada area lapangan bulutangkis 

indoor ini, dimana laju udara akan berepengaruh pada laju 

shuttlecock dan akurasi pukulan. Maka dari itu kecepatan angin 

minimal untuk lapangan bulutangkis kurang lebih 0,1-1,5 m/detik7. 

e. Pencahayaan 

Penataan tata cahaya dalam area !apangan bulutangkis sesuai 

dengan karakteristik dan standar bulutangkis sehingga perletakan 

titik lampu tidak menimbulkan kesan silau pada pandangan visual 

pemain. Untuk pencahayaan minimum 600 lux, dimana 

pencahayaan yang digunakan pencahayaan alami dan buatan. 

Sehingga intregasi antara keduanya diharapkan dapat membantu 

penghematan energi yang menjadi konsep dalam proyek ini. 

1 http://en .beijing2008.cn!cptven ues!ve n ues!btg!head Ii nes!n21417 2596. shtm I 
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lb. Perrsyaratan Desain 

Beberapa persyaratan desain yang harus dipenuhi oleh bangunan 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis di Semarang antara lain: 

o Arsitektur 

./ Pengelompokan ruang secara terpadu dalam suatu 

bangunan, dan pengelompokan area ruang pusat pendidikan 

dan pelatihan bulutangkis sesuai jenis kegiatan dan 

aktifitasnya. 

./ Arena lapangan latihan bu!utangkis membutuhkan ruang yang 

luas dan bebas dari kolom yang berada di tengan lapangan, 

yang dapat menggangu aktivitas latihan. Maka dari itu 

bangunan pada pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis 

ini menggunakan bentang lebar . 

./ Penataan pada lansekap, untuk menciptakan ruangan yang 

baik tidak hanya di dalam ruangan saja tetapi juga pada out 

doornya . 

./ Oi harapkan dapat menciptakan sebuah bangunan yang 

memiliki nilai ekologis dan dapat bersahabat dengan alam di 

sekitarnya. 

o Bangunan 

./ Adanya kemudahan dan kejelasan alur sirkulasi bangunan 

terkait dengan aktifitas dan jenis kegiatan yang berbeda-beda 

namun saling berhubungan. 
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./ Pola tata massa harus memperhatikan hubungan antar 

massa, sehingga tidak terjadi benturan dari segi sirkulasi dan 

pencapaian. 

• Lingkungan 

./ Pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis merupakan 

fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga yang 

membutuhkan ketenangan dan kesegaran lingkungan . 

./ Pengolahan elemen-elemen tapak diupayakan menciptakan 

kondisi dan suasana yang kondusif bagi berlangsungnya 

kegiatan pendidikan dan pelatihan olahraga bulutangkis . 

./ Mudah dalam pencapaian dan aksesibilitas harus terpenuhi 

untuk kendaraan umum dan pribadi. 

2.2.4. Diskripsi Konteks Desa I Kota 

Gambar 2.1 Peta Kota Semarang 
Sumber : www.semarang.go.id 

Letak Geografis 

Kota Semarang merupakan Ibukoia 

Propinsi Jawa Tengah, berada pada 

pelintasan Jalur Jalan Utara Pulau 

Jawa yang menghubungkan Kota 

Surabaya dan Jakarta. Secara 

geografis, terletak diantara 109° 35' 

- 110° 50' Bujur Timur dan 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan. Ketinggian 

kota Semarang terletak antara 0,75 - 348,00 di atas garis pantai. Kota 

Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut : 

);> Sebelah utara : Laut Jawa 
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~ Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang 

~ Sebelah Timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan 

~ Sebelah Barat : Kabupaten Kendal 

Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan 

perbukitan. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian Utara yang 

berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan antara 0% 

sampai 2%, daerah data ran rendah merupakan kawasan di bagian 

Tengah, dengan kemiringan antara 2 - 15 %, daerah perbukitan 

merupakan kawasan di bagian Selatan dengan kemiringan antara 15 -

40% dan beberapa kawasan dengan kemiringan diatas 40% (>40%). 

Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang 

dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau 

pada bulan April - September dan musim penghujan antara bulan 

Oktober - Maret. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 2.790 mm, 

suhu udara berkisar antara 230 C sampai dengan 340 C, dengan 

kelembaban udara tahunan rata-rata 77%. 

Pembagian Administrarif 

Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan 

yang telah memiliki fungsi dan peranannya sendiri, yang dapat mendukung 

perkembangan Kota Semarang, yang terbagi daiam i 0 BWK sebagai berikut 8 

1. BWK I (Kec. Semarang Tengah, Semarang Timur dan semarang 

Selatan), merupakan daerah permukiman, perdagangan dan jasa, 

perkantoran, spesifiklbudaya. 

8 www.wikipedia.org/Smg : 24 July 2010 -12.40 WIB 
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2. BWK II (Kec. Candisari dan Gajahmungkur), merupakan daerah 

Permukiman, Perdagangan dan jasa, Perkantoran, Olahraga dan 

Rekreasi, Perguruan Tinggi. 

3. BWK III (Kecamatan Semarang Barat dan Semarang Utara), 

merupakan daerah Transportasi, Pergudangan, Kawasan 

Rekreasi, Permukiman, Perdagangan dan jasa, Perkantoran, 

Industri. 

4. BWK IV (Kecamatan Genuk), merupakan daerah I ndustri , 

Transportasi, Budidaya Perikanan, Permukiman. 

5. BWK V (Kecamatan Pedurungan dan Gayamsari), merupakan 

daerah Permukiman, Perdagangan dan jasa, Perguruan Tinggi, 

Industri, Transportasi. 

6. BWK VI (Kecamatan 

Permukiman, Perguruan 

Perkantoran, Konservasi. 

T embalang), merupakan daerah 

Tinggi, Perdagangan dan jasa, 

7. BWK VII (Kecamatan Banyumanik), merupakan daerah 

Permukiman, Perkantoran, Perdagangan dan jasa, Kawasan 

Khusus Militer, Industri, Konservasi, Transportasi. 

8. BWK VIII (Kecamatan Gunungpati), merupakan daerah 

Konservasi, Pertanian, Perguruan Tinggi, WisataJRekreasi, 

Permukiman. 

9. BWK IX (Kecamatan Mijen), merupakan daerah Pertanian, 

Permukiman, Konservasi, Wisata/Rekreasi, Pendidikan, Industri. 
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10. BWK X (Kecamatan Ngaliyan dan Tugu), merupakan daerah 

Industri, Permukiman, Perdagangan dan jasa, Tambak, Rekreasi, 

Pergudangan. 

Urgensi Dan Relevansi Proyek 

Letak kota Semarang yang strategis menjadikan kota Semarang 

sebagai pintu gerbang perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata. 

Kota Semarang juga menjadi pusat pemerintahan di Provinsi Jawa 

Tengah. Sebagai salah satu pusat pendidikan, Semarang juga 

didukung sarana dan prasarana, serta fasilitas pendidikan yang cukup 

memadai. Namun untuk sarana pusat pendidikan dan pelatihan 

bulutangkis di Semarang ini masih belum ada, apalagi Kota Semarang 

merupakan pusat pendidikan di Jawa Tengah. 

Urban Tissue 

Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, kota Semarang memiliki 

sarana dan jaringan transportasi yang lengkap dan memadai, baik 

transportasi darat, laut, maupun udara. Angkutan bus antarkota 

dipusatkan di Terminal Terboyo. Angkutan dalam kota dilayani oleh bus 

kota, angkot, dan becak. Semarang memiliki dua stasiun kereta api: 

Stasiun Semarang Tawang untuk kereta api kelas bisnis dan eksekutif, 

serta Stasiun Semarang Poncol untuk kereta api kelas ekonomi dan 

angkutan barang. Angkutan udara dilayani di Bandara Ahmad Yani, 

menghubungkan Semarang dengan sejumlah kota-kota besar 

Indonesia setiap harinya. Pelabuhan Tanjung Mas menghubungkan 

Semarang dengan sejumlah kota-kota pelabuhan Indonesia; pelabuhan 

ini juga terdapat terminal peti kemas. 
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2.2.5. Studi Banding I Komparasi Kasus Proyek Sejenis 

A. PB. Djarum 

lokasi :JI.Kudus - PUr'Wodadi, Kudus 

Sebuah tempat untuk pendidikan dan pelatihan bulutangkis dim ana 

komplek GOR ini dikelola oleh pihak swasta Djarum. Tempat ini 

dilengkapi dengan sarana penunjang pendidikan bulutangkis dan 

fasilitas lainnya. Pemilihan PB Djarum Kudus ini sebagai tinjauan 

proyek sejenis, ditinjau dari konsep fasilitas penunjang olahraga 

Bulutangkis yang sangat baik dari tempat yang lainnya yang ada di 

kota Kudus. Serta telah banyak melahirkan para pemain seperti 

Liem Swie King, Alan Budikusuma, Hastomo Arbi, Kartono serta 

masih banyak lagi. 

Gambar. Tampak keseluruhan Gambar. Mess atlet dan pelatih 
bangunan Sumber: Dokumen Pribadi 

Sumber: Dokumen Pribadi 

Gambar. Tempat kebugaran/fitnes Gambar. Ruang makan atlet 
Sumber: Dokumen Pribadi Sumber: Dokumen Pribadi 

Gambar. T empat pelatihan 
Sumber: Dokumen Pribadi 

Gambar 2.2. Fasilitas pendukung PB. Djarum Kudus 
Sumber: Dokumen Pribadi 
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9 Memi!iKi struf<tur dan 
organisasi kepelatihan yang 
jelas. 

e Standar fasilitas pelatihan dan 
pendidikan yang memadahi 
untuk tingkat daerah dengan 
fasilitas lapangan bulutangkis 
indoor, ruang fitness, jogging 
track outdoor, asrama pemain, 
pelatih dan tamu, kator 
pengelola serta poloklinik 
kesehatan. 

III Memiliki stadion bulutangkis 
untuk uji coba, yang menjadi 
satu dengan lapangan latihan 
sehari-hari. 

.; Tidal< memi!i!<j stadion bu!utang!ds 
khusus untuk pertandingan. 

o Citra bangunan tidak mencerminkan 
bangunan pusat pelatihan olahraga 
bulutangkis atau stadion. Sehingga 
terkesan seperti pabriklgudang. 

G Kantor pengelola masih menjadi 
satu dengan kantor PT. Ojarum. 

.. Berada di dalam satu kawasan 
dengan PT. Ojarum. 

TabeI2.3. Analisa Kelebihan Dan Kekurangan PB. Djarum Kudus 
Sumber: Dokumen Pribadi 

B. Pusat Pendidikan dan l atihan Pel ajar (PPlP) Salatiga 

Berdirinya Pusat Pendidikan dan Latihan Pel ajar (PPLP) di kota 

Salatiga yang bermula dari PPLP sepak bola. Keberadaan Pusat 

Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) didasarkan pada landasan 

upaya pemerintahan lewat Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan RI melalui program PPLP I Pendidikan dan Latihan 

(Diklat) dan sekolah olahragawan serta kelas olahragawan 

dilandaskan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kelas 

olahragawan atletik Jawa T engah di kota Salatiga pertama berdiri 

pada tahun 1989 dengan jumlah atlet 15 orang dan ditangani oleh 3 

pelatih yaitu, Drs. Paulus Lay, Drs. Bambang Siswoyo, dan Jojon 

Siswanto, S.Pd, M.Pd. 

VISI 

Bersama - sama mencetak atlet pelajar (kaum muda) untuk mampu 

berprestasi di cabang olahraga atletik. 
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Untuk mengembangkan atlet pelajar mencapai prestasi tinggi baik 

secara akademis maupun persaingan athletically di tingkat yang 

lebih tinggi dan untuk membekali keterampilan hid up. 

o Memiliki struktur dan 
organisasi kepelatihan yang 
jelas. 

• Memiliki berbagai fasilitas 
yaitu, lapangan voly, sepak 
takraw, asrama, bangunan 
pengelola, jogging track, 
ruang makan atlet, poliklinik 
dan ruang aula. 

o Prosedur perekrutan hanya melalui 
pemandu bakat yang bergerak pada 
kejuaraan nasional sehingga lingkup 
pencarian atlet muda berbakat 
terlalu sempit. 

• Kamar pada asrama terlalu sempit. 
• Citra bangunan tidak mencerminkan 

bangunan pusat pelatihan karena 
banaunan ini meruoakan banaunan 
penlnggalan jaman dulu. ~ I 

Tabef 2.4. Anafisa Kefebihan Dan Kekurangan PPLP Salatiga 
Sumber: Dokumen Pribadi 

2.2.6. Permasalahan Desain (arsitektur - bangunan - lingkungan) 

Berdasarkan studi komparasi dan beberapa persyaratan desain yang 

telah dibahas, dapat diuraikan beberapa permasalahan desain, yaitu: 

a. Arsitektur 

if Bagaimana menciptakan tampilan bangunan yang menarik dan 

representative sebagai sebuah komplek pusat pendidikan dan 

pelatihan olahraga bulutangkis dengan mempertimbangkan 

dampak lingkungan sekitar. 

if Bagaimana menciptakan alur sirkulasi dan tatanan ruang yang 

baik di dalam ruang pelatihan sehingga pemain bulutangkis dapat 

berlatih dengan nyaman, selain itu juga dapat menjangkau ruang-

ruang yang ada secara optimal. 
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b. Bangunan 

./ Pemilihan bahan bangunan dari alam atau bahan yang bersahabat 

dengan alam 

./ Penerapan sistem bangunan dalam hal teknologi yang digunakan 

merupakan teknologi dipal<ai turun - temurun dan menjadi tradisi dalam 

masyarakat. 

./ Penyesuaian terhadap iklim, dan konstruksi yang digunakan 

selalu mengacu kepada lingkungan sekitarnya sehingga bentuk -

bentuknya merupakan hasil dari pemecahan terhadap 

permasalahan lingkungannya khususnya iklim. 

c. Ungkungan 

./ Pemilihan lahan, lahan memberikan arti pada bangunan dari segi fisiko 

./ Bagaimana penataan zoning untuk area pendidikan, pelatihan, 

pengelola dan area servis. 

2.3. Kesimpilan, Batasan Dan Anggapan 

2.3.1. Kesimpulan 

Berdasarkan tinjauan dari data-data yang telah diuraikan, maka dapat 

diambil kesimpulan, yaitu: 

1. Pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis merupakan kompleks 

pembinaan atlet bulutangkis yang terprogram, sehingga diharapkan 

kualitas atlet bulutangkis menjadi meningkat. 

2. Fasilitas pelatihan dan pembinaan bibit-bibit muda khususnya dalam 

olah raga bulutangkis. 
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3. Jenis kegiatan yang ada pada komplek ini adalah kegiatan 

pendidikan dan pelatihan atau pembinaan, kegiatan hunian asrama, 

kegiatan pengelola, serta kegiatan service penungjang. 

4. Metode sistem pelatihan dan pembinaan yang dikembangkan 

berorientasi pad a pembentukan atlet untuk skala nasional dan 

intemasional dengan mengacu pada sistem pelatihan studi kasus 

proyek sejenis (PB. Djarum Kudus dan PPLP Salatiga). 

5. Fasilitas gedung pelatihan berskala nasional namun dengan 

pendekatan kriteria perancangan dan standar internasional dalam 

rangka pembinaan atlet-atlet berskala internasional. 

6. Diharapkan bahwa keberadaan pusat pendidikan dan pelatihan 

bulutangkis ini dapat memberikan nilai positif bagi kota Semarang 

demi kemajuan olahraga bulutangkis. 

2.3.2. Batasan 

1. Status kepemilikian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis di 

Semarang adalah milik swasta yang di bawah pengawasan KONI 

dan PBS!. 

2. Penentuan fasilitas dan metode pelatihan dalam Pusat pendidikan 

dan pelatihan Bulutangkis diambil dari studi kasus literature dan 

wawancara disesuaikan dengan kebutuhan proyek yang 

bersangkutan dan perkembangan tapak. 

3. Penyusunan kurikulum Pusat pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis 

tidak dibahas secara mendetail. Pendekatan dilakukan terhadap 

studi banding, kurikulum pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis 

yang sudah ada kemudian diintegrasikan dalam kasus proyek. 

32 



4. Prediksi kapasitas pengujung Pusat Pelatihan dan Pendidikan 

Bulutangkis direncanakan sampai 10 tahun mendatang. 

5. Masalah terperinci seperti perhitungan biaya pembangunan dan 

operasional kegiatan Pusat Pndidikan dan Pelatihan Bulutangkis di 

semarang ini tidak dibahas. 

2.3.3. Anggapan 

1. Luasan tapak disesuaikan dengan kebutuhan dari luas perencanaan 

yang dibutuhkan atau diprogramkan. 

2. Pembangunan dibiayai oleh swasta. 

3. Kondisi fisik lahan / tanah, terkait seperti daya dukung tanah, dll 

dianggap dalam keadaan baik dan tidak bermasalah. 
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BAsm 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

3.1. Analisa Pendekatan Arsitektur 

Merupakan analisis pendekatan secara arsitektural, yang meliputi anal isis studi 

aktivitas, studi fasilitas, studi kebutuhan besaran ruang, dan studi citra 

arsitektural. 

3.1.1. Studi Aktifitas 

A. Pengelompokan Aktifitas 

Menurut jenisnya, aktifi tas yang ada di Pusat pendidikan dan 

Pelatihan Bulutangkis di Semarang, dibedakan menjadi: 

A.1. Kegiatan Aktifitas Atlet 

Meliputi pembinaan yang berada pada komplek Pusat 

Pendidikan dan pelatihan Bulutangkis, yang meliputi teori dan 

praktek, yang berkaitan dengan bulutangkis di bimbing oleh 

pelatih dan asisten pelatih professional. 

A.2. Kegiatan Aktifitas Hunian Asrama 

Meliputi hunian asrama untuk para atlet putra dan putri serta 

asrama pelatih dan asisten pelatih. Aktifitas ini merupakan 

aktifitas sehari-hari seperti tidur/istirahat, belajar, mencuci, 

makan minum dan lain sebagainya. 

A.3. Kegiatan Aktifitas Pengelola 

Meliputi pengelolaan program pelatihan (perekrutan-pembinaan 

prestasi), administrasi dan keuangan, uji coba, service serta 

pemeliharaan sarana dan prasarana. 
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A.4. Kegiatan Aktifitas Pertandingan 

Meliputi uji coba/simu/asi pada at/et-atlet binaan yang diadakan 

dalam pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis sendiri 

ataupun mengikuti event-event pertandingan yang diadakan di 

luar pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis. Yang bekerja 

sam a dengan panitia pertandingan untk mengadakan event 

pertandingan baik periodik atau non periodik dalam fasilitas di 

komplek pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis. 

B. Jadwal Kegiatan 

PELAKU 

ATLET 

WAKTU 
POLA 

FASILITAS AKTIV!TAS 
04.30-05.00 8eribadah Mushola 
05.00-06.30 Oiah raga ringan Joging track 
06.30-07.00 Mandi Kamarmandi 
07.00-07.30 Makan pagi Ruang makan 
07.30-13.00 Sekolah Sekolah 
13.00-13.30 Makan siang Ruang makan 
13.30-14.30 istirahat Kamar tidur & ruang 

santai 
14.30-17.30 Latihan Lapangan pelatihan 

bulutangkis 
17.30-18.00 Istirahat Kamar tidur & ruang 

santai 
18.00-18.30 Mandi Kamarmandi 
18.30-19.00 Beribadah Mushola 
19.00-19.30 Makan ma/am Ruang makan 
19.30-21.00 Belajar Ruang 

belajar/kamar 
21.00-04.30 Istirahat Kamar tidur asrama 

& ruang santai 

T abel 3.1. Jadwal Kegiatan Atlet 
Sumber : Dokumen pribadi 
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PELAKU I WAKTU 
POLA 

FASIUTAS AKTIVITAS 
04.30-05.00 8eribadah Mushola 
05.00-06.30 Oian raga ringan joJljnJi track 
06.30-07.00 Mandi Kamarmandi 
07.00-07.30 Makan pa_gi Ruang makan 
07.30-12.30 Evaluasi latihan & Ruang santai/r. 

membuat agenda kerja 
12.30-13.00 beribadah Mushola 
13.00-13.30 Makan siang Ruang makan 
13.30-14.30 istirahat Kamar tidur & 

PELATIH 
ruang santai 

& 
14.30-17.30 Melatih Lapangan 

ASISTEN pelatihan 

PELATIH bul utanJ1kis 
17.30-18.00 Istirahat Kamar tidur & 

ruang santai 
18.00-18.30 Mandi Kamar mandi 
18.30-19.00 8eribadah Mushola 
19.00-19.30 Makan malam Ruang makan 
19.30-21.00 Evaluasi latihan Ruang santaiir. 

kerja 
21.00-04.30 Istirahat Kamartidur 

asrama & ruang 
santai 

Tabe/ 3.2. Jadwa/ Kegiatan Pe/atih & Asisten pe/atih 
Sumber : Dokumen pribadi 

PELAKU 

PENGELOLA 

WAKTU 
POLA 

FAStLiTAS 
AKTIVITAS 

Of.30-i6.00 Datang-parkir Parkir pengelola 
Pekerjaan Ruang kanior 
kantor 
Menerima Ruang tamu 
tamu 
R~at Ruangra~at 
Tinjauan Seluruh 

I lapangan 
Ibadah 

I komplek 
mushola 

TabeI3.3. Jadwal Kegiatan pengelola 
Sumber : Dokumen pribadi 
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C. Program latihan 

Kelompok: Unlur 

Kei. Umur Remaja 
13 - 15 tahun 

Ket. Umur Taruna 
16 -18 tahun 

Ket Umur dewasa 
19 - 20 tahun 

Program Fisik 32tin21f'i! 
DUl ..... ,G4 J1 . 

5 jam/hari 20% 
6 hari latihan 
30 jam/minggu 
5 jam/hari 30% 
6 hari latihan 
30 jam/minggu 
5 jam/hari 30% 
6 hari latihan 
30 jam/minggu 

TabeI3.4. Program Latihan 
Sumber : PB. Djarum 

Materi Pelatihan 

1. Fisik 

Teknik 
Teori , 
i'!fl!Q.niha·a 
II • • "'. JI """"C 

50 % 30% 

40% 30% 

40% 30% 

T u j u a n, mengadakan perubahan - perubahan fisiologis organ -

organ tubuh untuk menghadapi beban kerja yang lebih berat dan 

menghindari cidera otot setempat. 

S a s a ran, meningkatkan dan mengembangkan taraf kemampuan 

kondisi fisik para atlet agar lebih optimal. 

Macam Latihan: 

Fartlek training, lari dalam jarak tertentu secara berulang - ulang 

dengan jarak 400m. 

Lompat tali, latihan lompat tali untuk stamina dan kecepatan. 

Senam aerobik, senam untuk stamina dan kelenturan otot. 

Weight training, latihan beban untuk kekuatan. 

2. Teknik 

T u j u a n, pengenalan dan pengembangan teknik dasar, teknik 

berbagai macam atau variasi pukulan. 
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S a s a ran, menanamkan dan mengembangkan teknik permainan 

bulutangkis ke dalam kebiasaan motorik pemain . 

../' Teknik dasar 

Teknik memegang raket, teknik pergelangan tangan, teknik putaran 

pinggang, teknik ayunan lengan, teknik olah kaki, pengambilan 

posisi, penguasaan lapangan, reaksi. 

../' Teknik pukulan 

Pengembalian service: pukulan lob, pukulan dropshot, pukulan 

smash, pukulan drive 

Pukulan backhand: pul<ulan lob, pukulan dropshot, pukulan smash, 

pukulan drive . 

../' Pola pukulan 

Gabungan teknik pukulan yang bervariasi antara pukulan forehand 

maupun backhand secara cepat untuk mengukur kecepatan, 

kelincahan, keluwesan, stamina dan penguasaan berbagai macam 

pukulan. 

3. Taktik 

T u j u a n, menumbuhkan pola pikir bermain taktis dengan 

memperkirakan dan mengantisipasi strategi dan pola permainan 

lawan untuk mencapai kemenangan. 

T a k t i k, siasat atau upaya dilandasi pikiran atau akal untuk 

mencari jalan keluar dari tekanan yang didapat dari pihak lawan. 
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c· 

Mat e r I L a t i h a n, pengalaman, sikap dan kemampuan, 

penempatan bola, kemampuan antisipasi taktik, mengatur tenaga 

dan nafas. 

4. Mental 

T u j u a n, pembentukan watak dan sikap dalam bertanding. 

S a s a ran, mempersiapkan mental bertanding aUet sehingga 

terbiasa menghadapi tekanan dan tetap mampu menampilkan 

performa permainan terbaik, walaupun di bawah tekanan lawan. 

Ma t e r i L a t i han, intelegensi, keberanian, percaya din, 

keuletan dan pantang menyerah, mental kedewasaan, stabilitas 

emosi, bermain dibawah tekanan. 

D. Struktur Organisasi 

Lembaga Pelindung Pusat Pendidikan dan 
./ KONI Pelatihan Bulutangkis 
v" PBSI 

I 
I Konsultan I I General Manager I I 

I I I 

Manager 
Pelatihan 

Staf 
Pelatih, 

Tenaga Ahli 
Keamanan 

I 
Wakil General 

Manager 

I 
I 

Manager Manager 
Adminitrasi Pemeliharaan 
& keuangan 

I 
Staf Staf 

Administrasi Bangunan 
Accounting TeknikiMEE 

Gambar 3.1 . Diagram Struktur OrgantsaSI 
Sumber : Studi Komparasi 

I I I 
Swasta 

Seketaris I 

Manager 
Pencaribakat 

Staf 
Personalia 
Perekrutan 
Evaluasi 

~ Huma~ 
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E. Pelaku-Pola Kegiatan-Sifat Kegiatan 

0 .1. Pelaku 

Pelaku yang ada di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis di 

Semarang dibedakan menjadi 4, yaitu: 

ATLET I SISWA PENGELOLA PELATIH TENAGAAHU 
,. 

II 

Pemain 
Junior 
Pemain 
Senior 

" Genera! manager II Manager 

" WakilGM pelatih .. Seketaris " Pelatih teknik 
a Staf Yunior 
.. Seketaris a Pelatih teknik 
• Manager Senior 

pertandingan/uji .. Pelatih fisik 
coba Ii Asisten pelatih .. Cleaning Service 
-I II Secunty 

TabeI3.5. Pelaku 
Sumber : Dokumen Pribadi 

D< 1, 1, Pendekatan Jumlah Pelaku 

.. Psiko!og 

" Gizi & Diet .. T erapi fisik .. pijat 

Atlet I Siswa 

PElAKU 
JUMlAH 
(orang) 

PELATIH 

PElAKU 
JUMlAH 
(orang) 

1 org 
4 org 
4 org 
2 org 

Pemain Junior 
Umur remaja (13 - 15 tahun) 
.. Grup Pria 
.. Grup Wanita 
Umur taruna (16 - 18 tahun) 
.. Grup Pria 
.. Grup Wanita 
Perna in Senior 
Dewasa ( 19 - 21 tahun) 
e Grup Pria 
.. Grup Wan ita 

Jumlah 

120rg 
120rg 

120rg 
120rg 

8 org 
80rg 
640rg 

Pendekatan 1 grup (12 orang) 21apangan 
Asumsi 1 lapangan digunakan 4 orang 
Atlet berlatih : atlet istirahat 

8 orang : 4 orang 
Ada 6 grup yang terdiri dari junior dan senior 
Grup junior 4 grup (48 atlet) 81apangan 
Grup Senior 2 grup ( 16 atlet ) 2 lapangan 
Maka totallapangan yang di butuhkan adalah 10 lapangan 

Manager pelatih 
Peiatih teknik junior 
m Asisten pelatih yunior 
Pelatih T eknik Senior 
II Asisten pelatih senior 
Pelatih Fisik 

Jurnlah 

2 org 
6 

190rg 

Tabel 3.6. Tabel Pendekatan Jumlah Pelaku 
Atlet & Pelatih 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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PENGElOLA 

PELAKU 

General Manager 
Wakil General Manager 
Seketaris 
Maneger Utbang 
Ii Humas 
iii Evaiuasi 
II Perekrutan 
II PersonaHa 
Manager Adm. Keuangan 
II Administrasi 
II Accounting 
Manager Pemeliharaan 
II Bangunan 
II Taman 
II TekniklMEE 
Manager Pertandingan 
II Perencana 

pertandingan/sparing 
Jumlah 

JUMLAH 
(orang) 

1 org 
1 org 
1 org 
1 org 
2 org 
2 org 
2 org 
1 org 
1 org 
2 org 
2 org 
1 org 
4 org 
2 org 
3 org 
1 org 
2 org 

290i9 

TENAGAAHLI 

PElAKU 

Psikolog 
Gizi dan Diet 
Terapi Fisik 
T enaga Ahli Pijat 

Jumlah 

TabeI3.7. Tabel Pendekatan Jumlah Pelaku Pengelola dan Tenaga ahli 
Sumber : Dokumen Pribadi 

JUMlAH 
(orang) 

1 org 
1 org 
1 org 
4 org 
70rg 

Dari asumsi data di atas maka jumlah pelaku keseluruhan pad a Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan Bulutangkis di Semarang adala 119 orang/pelaku. 

Asrama 
bangun 

1 
Persiapan ~ 

D.2. Pol a Kegiatan 

Ganti I 
Bilas 

POLA KEGIATAN ATLET 

Pendidikan 
Ak::!rlF!mj~ 

Latihan Fisik 
Latihan T eknik 
Latihan T aktik 
Latihan Mental 

Ganti, Bilas ~'-_-=------l 

Gambar 3.2. Diagram Pola Kegiatan Atlet 
Sumber: dokumen pribadi 41 
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Parkir 
Kendaraan 

Parkir 
Kendaraan 

POLA KEGIAT AN TENAGA AHLI 

Terapi Fisik 

Pembinaan 
Mental 

Makan, 

Gambar 3.3. Diagram Pola Kegiatan Tenaga Ahli 
Sumber: dokumen pribadi 

POLA KEGIAT AN PENGELOLA 

-Aktivitas Pengefofa 
Pelatihan 

- Administrasi 
---j Keuangan 

-Service 
pemeliharaan 

Makan, 

Gambar 3.4. Diagram Pola Kegiatan Pengelola 
Sumber: dokumen pribadi 

POLA KEGIATAN SERVICE I KARYAWAN 

-Mengecek & 
Memperbaiki 
kerusakan me sin 

- Menjaga lingkungan 
komplek 

- Menjaga kebersihan 
lingkungan proyek 

-Perawatan berkala 

Makan, 

Gambar 3.5. Diagram Pola Kegiatan Service I Karyawan 
Sumber: dokumen pribadi 

Pufang 

Mengambil 
Kendaraan 

Pulang 

Mengambil 
Kendaraan 
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POLA KEGIA T AN SECURITY 

Makan, 

Mengamankan 
Memarkirkan 
kendaraan 

~I seluruh 
lingkungan 

Memarkirkan 
kendaraan 

Gambar 3.6. Diagram Pola Kegiatan Security 
Sumber: dokumen pribadi 

POLA KEG!i\ TAN PENGUNJUNG 

Pengelola 

Informasi 
mengunjungi atlet 
Putra & Putrinya 

Menyaksikan latihan 
putra & putrinya 

Gambar 3.7. Diagram Pola Kegiatan Pengunjung 
Sumber: dokumen pribadi 

Pulang 

)1 
"-V" 

Pulang 

POLA KEGIATAN PELATIH & ASISTEN PELATIH 

Asrama 
bangun 

1 
Persiapan ~ Ganti I 

Silas 

melatihan Fisik 
mefatihan Teknik 
melatihan Taktik 

. ... , _G_a_n_ti_, _B_ila_s--,f-7I ... _I_st_ir--::a~h_a_t --,~ ... I_T_i_d_ur---, 

Gambar 3.8. Diagram Pol a Kegiatan Pelatih & Asisten Pelatih 
Sumber: dokumen pribadi 
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0.3. Sifat Kegiatan 

KEGIATAN BANGUNAN P EN GEL 0 l A 

KEBUTUHAN RUANG SIFAT RUANG 

R. General manager Privat 

R. Wakil GM Privat 

R. Manager Privat 

R. Staf Semi Privat 

R. Seketaris Semi Privat 

R. Arsip Semi Privat 

R. Istirahat Publik 

Resepsionis Publik 

Hall Publik 

R. Rapat Semi Privat 

R. TungguITamu Publik 

Lavatory Pria Service 

Lavatory Wanita Service 

Gudang kebersihan Semi Privat 

Pantry/dapur Semi Privat 

R. Cleaning Service Semi Privat 

Tabel 3.8. Kegiatan Pengelola 
Sumber: Dokumen Pribadi 
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KEG!ATAN BANGUNAN A S RAM A 

KEBUTUHAN RUANG SIFAT RUANG 

R. Tidur Pria Privat 

R. Tidur wanita Privat 

R. Tidur Pelatih Privat 

R. tidur asisten pelatih Privat 

R. kunjung Publik 

R. santai Semi privat 

Pantry / dapur Publik 

R. makan bersama Publik 

R. Cuci pakaian & setlika Semi privat 

I ::Jv::Jtnrv nri::J Publik --. --_. J r-"-

Lavatory wanita Service 

Gudang Publik 

Hall Publik 

Tabel 3.9. Kegiatan Bangunan Asrama 
Sumber: Dokumen Pribadi 

KEGIATAN BANGUNAN PENDIDIKAN dan PELATIHAN 

KEBUTUHAN RUANG S!FAT RUANG 

Arena lapangan Latihan Privat 

R. Loker Pria & wanita Privat 

R. Loker pelatih Privat 

R. Ganti bilas pria & wanita Semi Privat 

R. ganti bilas pelatih Semi Privat 

Gudang peralatan latihan Publik 

Gudang kebersihan Publik 

R. Fitnes I kebugaran Privat 

R. Senam aerobik Semi privat 
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Lavatory pria & wanita SeNiee 

R. T eori & audio visual Semi privat 

R j.(nn~t:>linf'1 ndknlnf'1i <::t:>mi nri\l!::lt 
I '\.. I '-VIIV"'llll~ I'"'V II '\.v I ""!:::J1 """"'1111 1"'11 V\.A.L. 

R. Konsultasi fisik Semi privat 

R. Terapi fisik Semi privat 

R. Pijat Semi privat 

R. P3K Semi privat 

R. Medik Semi privat 

Hall Publik 

Tribun Publik 

Resepsionis Publik 

TabeI3.10. Kegiatan Bangunan Pendidikan dan Pelatihan 
Sumber: Dokumen Pribadi 

KEGIATAN TRAINING S E R V ICE 

KEBUTUHAN RUANG S!FAT RUANG 

Joging Track Semi Privat 

Tabel 3. i ; . Kegiatan Training Service 
Sumber: Dokumen Pribadi 

KEG!ATAN BANGUNAN S E R V ICE 

KEBUTUHAN RUANG SIFAT RUANG 

R. Panel MEE Semi Privat 

R. Genset Semi Privat 

R. AHU Semi Privat 

R. Control CCTV Semi Privat 

Pos Satpam Publik 

Mushola Publik 

Garasi Bus Publik 

TabeI3.12. Kegiatan Bangunan Service 
Sumber: Dokumen Pribadi 
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3.1.2. Studi Fasmtas 

A. Studi Fasilitas (kebutuhan~pola~besaran~jndoor/outdoor) 

A.1 . Kebutuhan 

PELAKU AKTIVITAS KEBUTUHAt..J RUAt..JG 

Pendidikan .. Berlatih teknik .. Arena lapangan 
dan buiutangkis latihan 
Pe'~tih~n a 8erlatih fisik .. RteQri 

.. Berlatih taktik .. R. Audio visual 
Atlet I Siswa .. Berlatih mental .. R. Ganti pria & 

.. Ganti pakaian wanita 

.. Simpan .. R. loker pria & wan ita 
peralatan/perlengkapan .. Gudang 

.. Latihan kebugaran perlengkapan 
II Lari .. Gudang kebersihan 
" Istirahat II R. Gym I fitness 
Ii .. Jogging track oud 

Pelatih & .. Melatih teknik, praktek door 
Asisten dan teori .. R. Senam aerobic 
Pelatih .. Melatih fisik • R. Istirahat 

a Melatih taktik II R. medis 
permainan .. Lavatory Pna & 

• Evaluasi Wan ita 
Ii istirahat II R. teon 
II Melatih teori mental .. R. Audio visual .. , ., 

II R. konseling psikologi 
\l Mengatur pola makan .. R. konsultasi fisik 

Tenaga Ahli II Perawatan cidera fisik II R. terapi fisik 
nomain 
t-'''"'' tl III II R. Pijat 

.. Pijat refleksi 
• Evaluasi pemain 
" istirahat 
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Pengelola 

Asrama 
Hunian 

Atlet I Siswa 

Pelatih & 
Asisten 
Pelatih 

Service 

.. Pengelolaan pelatihan .. Hall 

.. Pengelolaan .. Resepsionos 
administrasi EI R. Tunggu tamu 

II Pengelolaan keuangan c R. General manager 
D Pengelolaan pencari . R. Wakil GM 

bakat .. R. Seketaris 
.. Pengelolaan uji coba OJ R. Manager 
Q Rapat II R. Staf 
II Menerima tamu or R. Tamu 
IS bekerja .. R. Arsip 
.. istirahat EI R. rapat 

m R. istirahat 
" Lavatory pria &wanita 
II Pantf\j 
or Gudang 

" tidur BAsrama 
ii istirahat .. R. Tidur atlit pria & 
.. mandi wanita 
.. Makan Iminum B R. l'v1akan 
or Mencuci, setrika or Lavatory 

pakaian .. R. Cuci pakaian & 
II Belajar strika 
II Hiburan .. Mushola 
B Ibadah " R. Santai 
• Kunjungan pihak ., R. Tamu 

keluargalteman 
., Tidur 
II Istirahat 
II Makan/minum 
II Mandi 
.. Ibadah 
II Menerima tamu 
.. Keamanan • Pas Satpam 
.. MEE " R. Panel MEE 
II Parkir II R. Genset 
II lbadah • Garasi Bus 
.. Makan/minum m R. AHU 
.. Buang air kecillbesar EI Area Parkir motor & 
.. Perawatan bangunan mobil 
II Menangani MEE • Musholla 
· /stirahat .. Lavatory 

.. Gudang alat-alat 

TabeI3.13. Studi Fasilitas Kebutuhan 
Sumber: Dokumen Pribadi 
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A.2. Po!a 

A.2.1. Hubungan Ruang Secara Makro 

Asrama Hunian 

Pendidikan 
dan Pelatihan 

Main Gate 

Mushola 

Gambar 3.9. Hubungan Ruang Secara Makro 
Sumber: Dokumen Pribadi 
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Gudang 

A.2.1. Hubungan Ruang Secara Mikro 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

R. Pelatih dan 
R Konsultasi 

Resepsionis 

R Pendidikan 

R. Teori 

'---i»l~( R. A.udio Visuai ) 
( - - - . 

R. Medis ) . ( R.Terapi & Pijat ) 

l Kebersihan ) 
'--L_av_a_t_ory_---'I+--,-----t-----i,,------.[ R. Fitnes ) 

( Taman 
Gudang 
Peralatan 

Rganti & 
loker 

Lapangan 
Latihan 

Area Joging 
Track 

( Tribun 

Gambar 3.10. Hubungan Ruang Pendidikan & Pelatihan Secara Mikro 
Sumber: Dokumen Pribadi 
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Kegsata!"! Pengelola 

Resepsionis 

RGeneral 
Manager & 
Manager 

RSekretaris 

RTunggu 

RRapat 

Ristirahat 

Gambar 3.11 . Hubungan Ruang Pengelola Secara Mikro 
Sumber: Dokumen Pribadi 

Kegiatan Service 

Lavatory 

R.Control 
CCTV 

RPanel MEE 

RAHU 

RGenset 

Gambar 3.12. Hubllngan Rliang Service Secara Mikro 
Sumber: Dokumen Pribadi 
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Kegiatan Asrama Hunian 

R Tidur Asisten 
Pelatih 

R Tidur Pelatih 
(Laki-Iaki) 

I 
I 

Open Space 

I<lt---~_.---;--.I( R Kunjung ) 

~-------------~-~----------. 
I 

RCuci dan 
Setrika 

R Tidur Atlit 
Putra 

R Tidur Atlit 
Putri 

RSantai 

Gambar 3.13. Hubungan Ruang Kegiatan Asrama Hunian Secara Mikro 
Sumber: Dokumen Pribadi 

Kegiatan Pengunjung 
( _ _ 1 

Pas satpam 

Resepsianis RTunggu 

Lavatory 

RStaff 

R Pelatihan 

Gambar 3.14. Hubungan ruang Kegiatan Pengunjung secara mikro 
Sumbei: dokumen pribadi 
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A.3. Besaran Ruang 

INDOOR 

BANGUNANPENGELOLA 

Ruang Kapasitas Jumlah 
Standar 

Sumber Luasm2 
Ruang 

R. General Manager 1 unit 25 DA 25 
- - --- - - --- - -- - - - -jumlarr-- - - - - - - - -- - -- -- - -25- - -

Sirkulasi 50% 12,5 
Total Luasan 31.5 

R. Wakil GM 1 unit 25 DA 25 
Jumlah 25 

Sirkulasi 50% 12,5 
Total Luasan 37.5 

R. Sekretaris 1 orang 1 unit 15 DA 15 
Jumlah 15 

Sirkulasi 25% 3,75 
Totalluasan 18,75 . 

R. Manager 5 orang 5 unit 15 DA 75 
Jumlah 75 

Sirkulasi 50% 37,5 
Total Luasan 112,5 

R. Staf 19 orang 19 unit 8 DA 152 
Jumlah 152 

Sirkulasi 30% 45,6 
Total Luasan 197,6 

R. Arsip 31emari 1 unit 3,60 x2,60 1 SR 9,36 
Jumlah 9,36 

Sirkulasi 50% 4,68 
Tota. Luasan 14,04 

R. Rapat 19 orang 1 unit I 4,00 x 6,20 I SR 24,8 
Jumlah 24,8 

Sirkulasi 30% 7,44 
Total Luasan 32,24 

R. TamulTunggu 7 orang 1 unit I 3,20 x 3,80 I SR 12,16 
Jumlah 12,16 

Sirkulasi 60% 7,296 
Total Luasan 19,456 

Resepsionis 2 orang I 1 unit I 3,20 x 2,40 I SR 7,68 
Jumlah 7,68 

Sirkulasi 30% 2,304 
Totalluasan 9,984 

Hall I I 1 3,00 x 4,50 I SR 13,5 
Jumlah 13,5 

Sirkulasi 50% 6,75 
Total Luasan 20,25 

Lavatory Pria I 6 orang_ I 1 unit I 2,80 x 3,40 I SR 9,52 
Jumlah 9,52 

Sirkulasi 100% 9,52 
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Total Luasan 19,04 
Lavatory Wanita I 8 orang I 1 I 3,40 x 3,40 I SR 11,56 

Jumlah 11 56 
Sirkulasi 100% 11,56 
Total Luasan 23,12 

Gudang kebersihan I I 1 unit I 3,00 x 2,50 I SR 7.5 
Jumlah 7.5 

Sirkulasi 25% 1,875 
Total Luasan 9,375 

R. Istirahat I 12 orang I 1 unit I 6,95 x 4,90 I SR 34,055 
Jumlah 34,055 

Sirkulasi 30% 10.216 
Total Luasan 44,211 

Pantry I dapur I 2 orang I 1 unit I 2,90 x 3,60 I SR 10,44 
Jumtah 10,44 

Sirkulasi 20% 2,08 
Total Luasan 12,52 

R. Cleaning Service I I 1 unit I 3,00 x 2,40 I SR 7,2 
Jumlah 7,2 

Sirkulasi 20% 1,44 
Total Luasan 8.64 

Jumlah luas total 616.786 

BANGUNAN ASRAMA 

Ruang Kapasitas Jumlah Standar 
Sumber Luas m2 

Ruang 
R. Tidur Pria 32 16 4,20 x3,30 SR 221,76 

(2 orang) 
Jumlah 221,76 

Sirkulasi 40% 88,704 
Total Luasan 310,46 

R. Tidur Wan ita 32 16 4,20 x3,30 SR 221,76 
(2 orang) 

Jumlah 221,76 
Sirkulasi 40% 88,704 
Total Luasan 310,46 

R. Tidur Pelatih 6 3 4.00x3.80 SR 15,2 
(2 orang) 

Jumlah 15,2 
Sirkulasi 40% 6,08 
Total Luasan 21 ,28 

R. Tidur Asisten 6 3 3,10 x3,70 SR 11,47 
Pelatih (2 orang) 

Jumlah 11,47 
Sirkulasi 40% 4,588 
Total Luasan 16,05 

R. Kunjungan 36 orang 1 Unit 13, 15x 6,25 SR 82,187 
(1 sofa 

max 4 Oig) 
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Jumlah 82,187 
Sirkulasi 50% 41 ,093 
Total Luasan 123,28 

R. Santai I 230rana I 1 Unit I 5.00 x 7,50 I SR 37,5 
Jumlah 37,5 

Sirkulasi 70% 26,25 
Total Luasan 63,75 

Pantry I dapur I 2 I 1 unit I 2,90 x 3,60 -r SR 10,44 
Jumlah 10,44 

Sirkulasi 40% 4,176 
Totalluasan 14,616 

R. Makan bersama I 83 T I 7,60x11,30 1 SR 85,88 
Jumlah 85,88 

Sirkulasi 80% 68,704 
Total Luasan 154,58 

R. Cuci pakaian & I I 1 Unit I 3.50 x 4.50 I SR 15,75 
Setrika 

Jumlah 15,75 
Sirkulasi 80% 12,6 
Totalluasan 28,35 

Lavatory Pria I 8 orang I 1 Unit I 8,00 x 3,60 T SR 28,8 
Jumlah 28,8 

Sirkulasi 100% 28,8 
Totalluasan 57,6 

Lavatory Wan ita I 9 orang I 1 Unit T 8,00 x 3,60 1 SR 28,8 
Jumlah 28,8 

Sirkulasi 100% 28,8 
Totalluasan 57,6 

Gudang I I 1 I 3.00 x 2.50 I SR 7.5 
Jumlah 7.5 

Sirkulasi 25% 1,875 
Totalluasan 9,375 

Hall I I I 3,00 x 3,00 I SR 9 
Jumlah 9 

Sirkulasi 50% 4,5 
Totalluasan 13,5 

Total Keseluruhan 1.333:826 

BANGUNAN SERVICE 

Ruang Kapasitas Jumlah Standar Sumber luas mZ 

Ruang 
MEE 
R. Panel MEE 1 Unit 3.00 x 4.00 SR 12.00 

Jumlah 12.00 
Sirkulasi 20% 2.4 
Totalluasan 14.4 

R. Genset 1 Unit 3.00 x4.00 SR 12.00 
Jumlah 12.00 

Sirkulasi 20% 2.4 
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Total Luasan 14.4 
RAHU I I 1 Unit I 3.00 x 4.00 I SR 12.00 

Jumlah 12.00 
Sirkulasi 20% 2.4 
Total Luasan 14.4 

R Control CCTV I I 1 Unit I 3.00 x 3.00 I SR 9 
JumJah 9 

Sirkulasi 20% 1.8 
Total Luasan 10.8 

Pas Satpam J 2 orang_ 1 2 Unit I 4.00 x 3.50 J SR 14 
Jumlah 14 

Sirkulasi 50% 7 
Total Luasan 21 

MushoJa I I 1 Unit I 55.1 I DA 55.1 
Jumlah 55.1 

Sirkulasi 30% 16.53 
Totalluasan 71.63 

Totalluasan penunjang 146,83 

TRAINING SERVICE 

Ruang Kapasitas Jumlah Standar Sumber luas m2 
Ruang 

JogginR track 1 Unit 4,10x80,00 SR 328 
Jumlah 328 

Sirkulasi 20% 65.6 
Total Luasan 393,6 

TctalluasanpenUl'\iang 383,6 

BANGUNAN PELA TIHAN DAN PENDIDIKAN 

Ruang Kapasitas Jumlah Standar Sumber Luasm2 

Ruang 
Arena Lapangan 1 Lap. 4 10 
Latihan Indoor orang lapangan 38,70x28,38 SR 1.098,30 

Jumlah 1.098,30 
Sirkulasi 150% 1.647,45 
Total Luasan 2.745,75 

R Loker Pria 32 orang 1 unit 4,90 x 7,60 SR 37,24 
Jumlah 37,24 

Sirkulasi 50% 18,62 
Total Luasan 55,86 

R Loker Wanita 32 orang 1 unit 4,90x7,60 SR 37,24 
Jumlah 37,24 

Sirkulasi 50% 18,62 
Total Luasan 55,86 

R Loker Pelatih 19 1 unit 4,60 x 4,40 SR 20,24 
Jumlah 20,24 
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Sirkulasi 50% 10,12 
Totalluasan 30,36 

R. Ganti Bilas Pria 20 1 unit 5.00 x 8.25 SR 41.25 
Jumlah 41 .25 

Sirkulasi 50% 20.62 
Totalluasan 61.87 

R. Ganti Bilas Wanita 20 1 unit 5.00 x 8.25 SR 41.25 
Jumlah 41.25 

Sirkulasi 50% 20.62 
Totalluasan 61.87 

R. Ganti Bilas Pelatih 10 1 unit 5.00 x 4.50 SR 22.5 
Jumlah 22.5 

Sirkulasi 50% 11.25 
Totalluasan 22.5 

Gudang perafatan 
latihan 1 unit 3.00 x2.50 SR 7.5 

Jumlah 7.5 
Sirkulasi 30% 2,25 
Totalluasan 9,75 

Gudang kebersihan 1 unit 3.00 x 2.50 SR 7.5 
Jumlah 7.5 

Sirkulasi 25% 1,875 
Totalluasan 9,375 

R. Fitnes I Kebugaran 20 1 unit 150 SNI-T 150 
Jumlah 150 

Sirkulasi 100% 150 
Totalluasan 300 

R. Senam Aerobik 24 orang 1 unit 13,30x7,70 SR 102,41 
Jumlah 102,41 

Sirkulasi 40% 40,964 
Totalluasan 143,374 

Lavatory Pria 8 orang 1 unit 3,50 x 3,00 SR 10,5 
Jumlah 10,5 

Sirkulasi 100% 10,5 
Total Luasan 21 

Lavatory Wan ita 6 orang 1 unit 3,60 x2,70 SR 9,72 
Jumlah 9,72 

Sirkulasi 100% 9,72 
Totalluasan 19,44 

R. Teori 32 orang 1 unit 11,50x9,00 SR 103,5 
Jumlah 103,5 

Sirkulasi 30% 31,05 
Totalluasan 134,55 

R. Audio Visual 32 orang 1 unit 11,50x9,00 SR 103,5 
Jumlah 103,5 

Sirkulasi 30% 31,05 
Totalluasan 134,55 

R. Konseling Psikologi 20rang + 1 unit 2.50 x3.50 SR 8.75 
1 orang 
konsultan 

Jumlah 8.75 
SirkuJasi 20% 1.75 
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Total Luasan 
R. Konsultasi Fisik 20rang + 1 unit 2.50 x3.50 

1 orang 
konsultan 

Jumlah 
Sirkulasi 20% 
Total Luasan 

R. T erapi Fisik 4 orang 1 unit 8.60 x6.00 
Jumlah 

Sirkulasi 30% 
Total Luasan 

R. Pijat 4 orang + 1 unit 4.00 x 4.60 
4 orang 
pemijat 

Jumlah 
Sirkulasi 25% 
Total Luasan 

R. P3K 4 orang 1 unit 3.20 x 4.80 
Jumlah 

Sirkulasi 30% 
Total Luasan 

R. Medik 1 unit 2.50 x4.00 
Jumlah 

Sirkulasi 30% 
Total Luasan 

Hall 1 unit 5.00x12.00 
Jumlah 

Sirku/asi 50% 
Total Luasan 

Tribun 130 orang 76,05 
Jumlah 

Total Luasan 
Resepsionis 2 orang 1 unit 3,20x2,40 

Jumlah 
Sirkulasi 30% 
Total Luasan 

Jumlah totalluasan 
SR Studi Ruang 
DA Data Arsitek 
IBF Standar Intemasional Badminton Federation 
SNI-T Standar nasional Indonesia 

TabeI3.14. Tabel Besaran Ruang Indoor 
Sumber: dokumen pribadi 

10.5 
SR 8.75 

8.75 
1.75 
10.5 

SR 51.60 
51.60 
15.48 
67.08 

SR 18.40 

18.40 
4.6 
23 

SR 15.36 
15.36 
4.60 
19.96 

SR 10 
10 
3 

13 
SR 60 

60 
30 
90 

SNI-T 76,05 
76,05 
76,05 

SR 7,68 
7,68 

2,304 
9,984 

4.126,183 
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OUTDOOR 

Tempat Parkir 

Jumlah Pengelola = 55 orang 

Jumlah Pengunjung diasumsikan ±130 orang pada saat ada 

kunjungan. 

Jumlah pengunjung harian diasumsikan ±15 orang/hari 

Parkir Pengelola (jumlah pengelola 55 orang) 

Diasumsikan 45% (24,75 -- 25 orang) pengelola mengendarai mobil 1 

mobil 4 orang. 

Jumlah mobil 

Luas area 

= 25/4 

= 6,25 - 6 mobil 

= 6 x 14 m2/mobil (5 x 2.8) 

=84m2 

Diasumsikan 55% (30,25 ,.. 30 orang) pengelola mengendarai motor 

1 motor 2 orang. 

Jumlah motor = 30/2 

Luas area 

= 15 motor 

= 15 x 2 m2/motor 

=30m2 

Diasumsikan jumlah mini bus 2 buah dengan kapasitas 1 bus 40 

orang. 

Jumlah pemakai bus 64 atlet + 9 pelatih & asisten pelatih = 73 orang 

Jumlah bus = 73 : 40 = 1 ,825 - 2 bus 

Luas area = 2 x 33.25 m2/bus = 66,5 m2 
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c· 

Parkir atlet asrama 

Diasumsikan 60% (38,4 ,.. 38 orang) atlet mengendarai motor 1 

motor 2 orang. 

Jumlah motor 

Luas area 

= 38/2 

= 19 motor 

= 19 x 2m2/motor 

= 38 m2 

Diasumsikan 40% (25,6 - 26 orang) atlet tidak membawa motor 

Parkir pengunjung per hari 

Diasumsikan jumlah pengunjung per hari ±15 orang. 

45% pengunjung (6,75 -7 orang) menggunakan mobil 

Luas area = 7 x 14 m2/mobil (5 x 2.8) 

=98 m2 

55% pengunjung (8,25 -8 orang) menggunakan motor 

Luas area = 8 x 2m2/motor 

= 16m2 

Pengunjung pada saat melihat pelatihan atlet 

Diasumsikan dapat menampung maksimal maksimal 130 orang 

pada saat ada kunjungan. 

25% pengunjung (32.5-33 orang) menggunakan transportasi umum. 

50% pengunjung (65 orang) menggunakan mobil (1 mobil 4 orang) 

Jumlah mobil = 65/4 

Luas area 

= 16,25 - 16 mobil 

= 16 x 14 m2tmobil (5 x 2.8) 

= 224 m2 
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25% pengunjung (32,5-32 orang) menggunakan motor (1 mobil 2 

orang) 

Jumlah motor = 32/2 

= 16 motor 

Luas area = 16 x 2m2/motor 

=32m2 

Jumlah luas parkir mobil 

Sirkulasi 120% 

Jumlah luas parkir motor 

Sirkulasi 100% 

Total luas area parkir 

B. Studi Ruang Khusus 

Persyaratan Ruang 

Lapangan Bulutangkis 

= 84 + 66,5 + 98 + 224 

=472,5 m2 

= 1.039,5 m2 

= 30 + 38 + 16 + 32 

= 116 m2 

= 232 m2 

= 1.039,5 + 232 

= 1.271,5 m2 

Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran 

seperti terlihat pada gambar. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 

40 mm dan harus berwarnakontras terhadap warna lapangan. Wama yang 

disarankan untuk garis adalah putih atau kuning. Permukaan lapangan 

disarankan terbuat dari kayu atau karpet sintetis yang lunak. Permukaan 

lapangan yang terbuat dari beton atau bahan sintetik yang keras sangat 

tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan cedera pad a 

pemain. Jaring setinggi 1,55 m berada tepat di tengah lapangan. Jaring 
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harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75 

mm harus berwarna putih. Dan pada tepi lapangan terdapat minimal 

ruang kosong selebar 2 meter sekeliling arena Japangan bulutangkis . 
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Gambar 3.15. Ukuran Lapangan bulutangkis 
Sumber: Standard ISF 

Gambar 3.16. Potongan lapangan bulutangkis 
Sumber : Standard ISF 

JA.JiAKBESAS 
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Lantai Arena Lapangan Bulutangkis 

Arena lapangan latihan bulutangkis yang aman, permukaan lantai 

tidak licin dan tidak berpotensi menimbulkan cidera pada pemain, 

sesuai dengan ukuran/dimensi, material tantai mengunakan bahan 

dari kayu atau vinyl yang lunak sesuai dengan standar Internasional 

Badminton Federation (ISF). 

Gambar 3.17. Detail Lantai dan Warna Lantai Arena Bulutangkis 
Sumber: Dokumen Pribadi 

Tata Warna 

Untuk menghindari adanya ketidak nyamanan dalam memukul dan 

melihat shuttlecock maka digunakan warna gelap dan dihindari warna 

putih pada dinding atau background bangunan tersebut. 

Ketinggian Langit-Langi 

Standar ketinggian langit-Iangit pada lapangan bulutangkis ini , dari 

permukaan lantai minimum 10 meter dari lantai. 

Pengkondisian Udara 

Pengendalian pergerakan udara pada area lapangan bulutangkis 

indoor ini, dimana laju udara akan berepengaruh pada laju 

shuttlecock dan akurasi pukulan. Maka dari itu kecepatan angin 

minimal untuk lapangan bulutangkis kurang lebih 0,1-1 ,5 m/detik 1. 

1 http://en .bei jing2008.cn/cptven ues/ven ues/btg/head I ines/n214172596.shtm I 
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Pencahayaan 

Penataan tata cahaya dalam area lapangan bulutangkis sesuai 

dengan karakteristik dan standar bulutangkis sehingga perletakan 

titik lampu tidak menimbulkan kesan silau pada pandanagn visual 

pemain. Untuk pencahayaan minimum 600 lux, dimana pencahayaan 

yang digunakan pencahayaan alami dan buatan. Sehingga intregasi 

antara keduanya diharapkan dapat membantu penghematan energy 

yang menjadi konsep dalam proyek ini. 
I 
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TRIBUNE 

Gambar 3.18. Penempatan titik lampu 
Sumber: Standard IBF 

Diasumsikan jumlah pengunjung 130 orang dengan pertimbangan 

berasal dari jumlah atlet 64 orang. 

Dalam bangunan gedung pelatihan bulutangkis ini tribun diletakkan di 

samping lapangan yang orientasikan memusat pada arena latihan 

bulutangkis, agar penonton dapat memandang dengan nyaman. 

Kursi yang digunakan pada tribun ini adalah kursi kelas biasa 

berkapasitas yang diasumsikan berkapasitas 130 penonton yang di 
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bagi menjadi dua. Dan kursi ini dapat dilipat (retractable seat) untuk 

memudahkan proses pembersihan. 

Tempot duduk BIAS 
Lebar min (lAm, 
lebm max O.5m 
Panjang min O.Xm, 
panjang ma x () ,1.) 111 

Tempot duduk VIP 
Lebar min 0,5m, 
lebar max 0,6m 
Panjang min O.8m, 
panja ng max 0,9m Gambar 3.20. Kursi pada tribun 

Sumber: Dokumen Pribadi 

SumbDr : TnLacara POfsncanaan Tukuik Bangunan Siadian. SNJ T.25. 1091·03. Kanlor 
Menter! Negr;ari) Pcmllda dan Otahraga. 1994 

Gambar 3,19. Tribun penonton 
Sumber: tata cara perencanaan teknik bangunan stadion 

Semua penggunaan 1 orang = 0,5 x 0,9 = 0,45m2 

0,45 x 130 = 58,5 m2 

Flow 30% = 17,55 m2 

Totalluas tribun biasa = 76,05 m2 

c::::Jc::::J c:::=J 

W L " " 

TRIBUN TRIBUN 

Gambar 3.21 . Penempatan Tribun 
Sumber: dokumen pribadi 
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C. Studi Kebutuhan luas/Besaran Bangunan Dan lahan 

INDOOR & OUTDOOR 

INDOOR 

Indoor 
Ruang 

Bangunan Pengelola 
Bangunan Asrama 
Bangunan Service 
Bangunan Pelatihan dan Pendidikan 

Jumlah 
Sirkulasi 20% 

Jumlah Lues Total bengunan 
Outdoor 

Area parkir 
Training Service 

Jumlah 
Sirkulasi 20% 

Jumlah Luas Total R. Outdoor 

Luas (m") 
616,786 

1.333,826 
146,63 

4.126,183 
6.223,425 
1.244,685 
7.468,11 

1.271,5 
393,6 

1.665,1 
333,02 

1.998,12 

TabeI3.15. Besaran Ruang Outdoor & Indoor 
Sumber: Dokumen Pribadi 

Untuk wilayah BWK VII memiliki ketentuan: 

KLB = 0,8 KDB = 40% Total Luas bangunan = 7.468,11 m2 

Luastapak = luas bangunan : KLB 

= 7.468,11 m2 
: 0,8 

= 9.335,137 m2 

Luas lantai dasar = KDB x luas tapak 

= 40% x 9.335,137 m2 

= 3.734,054 m2 

Luas open space = luas tapak -Iuas lantai dasar - outdoor 

= 9.335,137 - 3.734,054 - 1.998,12 

= 3.602,963 m2 
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D. Studi Citra Arsitektural 

Desain arsitekturnya menggabungkan konsep Arsitektur Eco-tech, 

yang dalam perancangannya mengacu pada prinsip prinsip arsitektur 

berkelanjutan dan teknologi untuk kenyamanan pengguna bangunan. 

Elemen-elemen arsitektur bangunan pendidikan dan pelatihan 

bulutangkis seperti struktur dimanfaatkan sebagai elemen estetis 

untuk mengubah citra bangunan. 

Gambar 3. 22. pemanfaatn struktur sebagai elemen 
estetis 
Sumber:http://eprints.undip .ac.id/1619/1/Palazzetto_ 
1""\_1l_ r.. __ ..... _-J~ A" ""_L_._-= "'" ..... nt .. I" r'.1\1\ 
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3.2. Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1. Studi Sistem Struktur dan Enclosure 

~ ( ) 
r 

"-

Jenis Kegiatan 

" Beberapa faktor yang 
>( harus dipertimbangkan Layout Ruang 

dalam pemilihan sistem 
struktur dan enclosure >( Kondisi Site 
pada bangunan proyek ini 

~ ( Ketinggian Bangunan 

Gambar 3.23. Diagram Pertimbangan Pemilihan Sistem Struktur dan Enclosure 
Sumber: dokumen pribadi 

) 
) 
) 

Dasar pertimbangan utama dalam pemilihan sistem struktur dan 

enclosure antara lain 1 
: 

~ S t r eng t h Ikekokohan 

Kekuatan struktur berkaitan dengan sifat bahan, dimana struktur 

mempunyai kekuatan untuk menahan beban. Hal ini terkait dengan 

faktor keamanan bagi pengguna bangunan. 

~ S tab iii t Y Ikestabilan 

Bangunan harus dapat berdiri stabil dan kokoh. 

~ S e r vic e A b iii t Y Ikemampuan melayani 

Struktur harus dapat berfungsi untuk melayani segala kegiatan yang 

ada didalam bangunan. 

~ 0 u r a b iii t Y Ikeawetan 

Keawetan bangunan yang digunakan sebagai struktur, sehingga 

struktur dapat bertahan lama. 

lJames C. Snyder dan Anthony J. Catanese, 1989, Hal. 372-373 
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» S a f e t y Ikeamanan 

Struktur harus aman, baik dari bencana serta bahaya. 

Penggunaan sistem struktur pada bangunan Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Bulutangkis ini juga harus mempertimbangkan kansteks 

Iingkungan dan fungsi bangunan. 

A. STRUKTUR BAWAH 

PONDASf 

Penggunaan sistem struktur pada Pusat Pendidikan dan pelatihan 

Bulutangkis ini juga harus memperhatikan kanteks Iingkungan dan 

fungsi dari bangunan. Yang terdiri dari Pandasi lajur, pandasi setempat 

dan pandasi faatpJat. 

Pandasi Lajur 

,. 
I, 

Gambar 3.24. Pondasi Lajur 
Sumber : Heinz Frick dan Pujo L Setiawan 
IImu Konstruksi Struktur bangunan 

Pandasi ini digunakan bila 

beban bangunan relatif ringan 

(1-2 lantai) dan kandisi tanah 

keras yang letaknya dangkal 

<2.5m. Sebagai bahan 

bangunan dapat digunakan 

beton bertulang sebagai sloaf, kalam dan balaknya. 

Pandasi Foatplat 

Pandasi Faot Plat (pelat beton bertulang) dipergunakan pada kandisis 

tanah dengan sigma antara : 1,5-2,00 kg/cm2. Pondasi foot plat ini 

biasanya dipakai untuk bangunan gedung 2 - 4 lantai, dengan kandisi 

tanah yang baik dan stabil. Bahan dari pandasi ini dari beton bertulang. 
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Dapat dibuat seluas ukuran yang direncanakan supaya pada pembagian 

beban bangunan dapat secara merata ke tanah. 

Gambar 3.25. Struktur pondasi Footplat 
Sumber : Frick. Heinz. Arsitektur. IImu kontruksi struktur 
bangunan. Hal 49 

Pondasi Sumuran 

I'----r· .,," III , ".::: 
Pondasi Sumuran ini digunakan pad a 

~I : ". . -" r"2=> 
H __ -j;I~'- J1' :~~ .. ,,' 

; i 
H----+' . I 

I! G."' .... .,"" •. ""........ t - . ... " •• " 

bangunan yang berlokasi di atas tanah 

lembek atau mempunyai daya dukung 

tanah rendah (O,2-0,6m) dan mempunyai 

Gambar 3.26. Pondasi Sumuran kadar air tinggi. Pada umumnya 
Sumber:http://strukturrumah.com 

Istruktur-rumahl digunakan pada tanah dengan 

kedalaman tanah keras 4-5 meter. Jarak pondasi satu dengan yang lain 

adalah 4-7 m. Biasanya digunakan pad a bangunan dengan ketinggian 

sedang atau diatas 3 lantai. Dalam pembuatannya pondasi sumuran 

tidak menimbulkan getaran berlebihan. 

B. STRUKTUR TENGAH 

SISTEM STRUKTUR RANGKA 

Hanya tiang yang berdiri membentuk kisi-kisi yang berdiri menerima 

beban, sisinya merupakan dinding pengisi yang tidak menerima beban. 

• Beban pada struktur rangka disalurkan ke pondasi melalui titik-titik 

kolom yang ada. 
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• Tumpuan kuda-kuda atap berada pada titik-titik kolom yang ada. 

Pondasi yang digunakan adalah pondasi setempat. 

Tumpuan 
... ~ kuda-kuda 

atap 

Pondasi 
" ... :~" ..... " ... ")setempat 

'--__ ...;.:ao;;.,.....,;.-._ ..... 

Gambar 3.27.Sistem konstruksi rangka 
Sumber : Sistem Bangunan Tinggi 

STRUKTUR MAS/F, Tujuan: 

• Dengan menggunakan struktur masif, ketebalan pada dinding dapat 

diatur, yang berpengaruh terhadap kenyamanan thermal pada ruang 

di dalamnya. 

• Struktur lebih tahan lama. 

DINDING 

Berfungsi sebagai pembatas ruangan dengan material yang umum 

digunakan misalnya, batu bata, hebel dan dinding partisi, spesifikasi 

yang dibutuhkan pada bangunan pusat pendidikan dan pelatihan 

bulutangkis ini mengacu pada kekuatan dan kestabilan, diantaranya : 

- Batu bata dengan pemasangan % bata dan hebel digunakan untuk 

pengisi rangka. 

- Dinding partisi pembatas ruang menggunakan papan gypsum. 

~ Dinding batu bata 

Gambar 3.28. Dinding Batu Bata 
Sumber : http://tipdeck.com/how
to-build-a-brick -wall 

Dinding batu bata : Memiliki kekuatan stabil, 

tahan lama, tahan api, bahan mudah didapat 

dan mampu menahan beban angin. 
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~ Dinding Hebel 

Dinding sebagai pemisah dengan lingkungan luar haruslah 

menggunakan bahan yang kuat dan tahan lama terlebih dapat 

melindungi bangunan. Alasan penggunaan dinding Hebel pad a 

bangunan ini adalah : 

- Kuat, stabil dan tahan lama. 

- Tahan api. 

- Merupakan peredam suara yang baik. 

- Bahannya mudah didapatkan. 

- Ukuran yang akurat. 

- Dapat menahan beban angin (untuk dinding bag ian luar). 
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Gambar 3.29. Siok hebel untuk dinding 
Sumber : brosur Me hebel 

~ Dinding Partisi Gypsum 

Pad a dinding pembatas ruangan menggunakan dinding partisi 

gypsum jayaboard CWS1, karena dinding ini bukan merupakan 

dinding struktur tetapi hanya sebagai pembagi ruang. Dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

- Peredam suara yang baik jika digunakan pada interior 

bangunan karena memiliki STC 57 dB (tanpa isulasi), 69 dB 

(menggunakan insulasi) 
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- Lebih praktis dan ringan 

Tahan api selama 2 jam (Referensi Tes: CSIRO Opinion: FCO 

-017) 

- Pengerjaan mudah 
2 '3PS papan glpsum Jayabcarj Firest·:m '16mn TahaJ1 Api 2 Jam · Akses InstalJsi 
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Gambar 3.30. Detail Pemasangan dinding partisi dari gypsum. 
Sumber: www.jayaboard.com. 

PENUTUP LANTAI 

Lantai keramik, penggunaan lantai keramik karena mudah dalam 

membersihkannya. Jenis keramik dibagi menjadi 2 macam yaitu : 

• Interior (di dalam ruangan ) : mengkilat dan licin, tidak cocok untuk 

lantai yang sering terkena air. Selain itu mudah tergores. 

• Eksterior (di luar ruangan ). Bertekstur kasar, cocok untuk lantai 

carport atau ruang terbuka yang sering terkena panas dan hujan. 

Jenis keramik ini tidak licin walaupun terkena air. 

,-

Gambar 3.31. Lantai Keramik 
Sumber : dokumen pribadi 
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Gambar 3.32. Lantai parket 
Sumber:http://iantaikayu.ind 
onetwork.netl1123985/parqu 
et-parket-Iantai-kayu.htm 

Lantai parket, kelebihannya sejuk sa at 

cuaca panas, hangat saat cuaca 

dingin, terlihat indah, dan elegan. Tidak 

perlu membongkar dan merusak lantai 

awal. Tahan noda, tahan gores (ada 

lapisan corundum crystal), tahan api 

rokok (ada lapisan corundum crystal), tahan air & waterproof 

(Iapisan atas laminate). 

Gambar 3.33. Detai Lantai 
Vinyl. 
Sumber: Dokumen Pribadi 

Lantai Vinyl diciptakan khusus untuk 

menjadi alternatif investasi, lapangan 

yang dapat di gunakan sebagi 

lapangan multi fungsi misalnya 

(futsal, badminton, volly, basket) indoor. 

Dan lantai vinyl ini tersedia 4 warna pilihan atara lain: Merah, 

Biru, Hijau dan Hitam. 

C. STRUKTUR ATAS 

STRUKTUR ATAP 

Pada bangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis ini 

menggunakan atap dengan konstruksi dari baja ringan karena sifatnya 

yang tahan lama, tahan terhadap perubahan cuaca, tahan korosi, dan 

Gambar 3.34. Rangka atap baja 
Sumber: dokumen pribadi 

lebih ringan. Konstruksi baja ringan 

pemasangannya mudah dan bebas dari biaya 

perawatan, dan dapat menyesuaikan konsep 

bentuk bangunan yaitu bentang lebar. 
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PENUTUP ATAP 

v" Atap Onduline 

Onduline adalah bahan atap bergelombang indah, ringan tetapi 

sangat tangguh dan terbuat dari campuran bitumen jenuh dengan 

organic fiber yang dibuat melalui proses penekanan dan pemanasan 

yang sangat tinggi. produk terse but dijamin tidak berkarat, tidak 

rapuh dan anti jamur serta pembusukan. Onduline juga tahan 

terhadap hampir semua bahan kimia dan korosi serta sang at mudah 

untuk digunakan. Produk Onduline tidak mengandung bahan 

berbahaya sehingga tidak membahayakan kesehatan baik pada 

saat pemasangan maupun pada saat digunakan. 

• • 
Gambar. 3.35. macam-macam atap onduline 
Sumber:http://www.alpro.co.id/index.php?option=com_conten 
t&task=view&id=18&ltemid= 

v' Atap Zyncalume 

Panel atap dengan bahan dasar 

komposit seng, baja dan aluminium 

yang tahan karat. Finising dengan cat 

Gambar 3.36. Atap zincalume yang prosesnya dibakar hingga 250 
Sumber:http://www.bluescope 
steel.com.au/go/productlzinca derajat Celsius. Untuk mereduksi suara 
lume-steel-for -roofing 

dan panas dibawahnya ditambah polyethylene. 
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./ Atap Kaca 

Gambar. 3.37. atap kaca 
:lIwww.alpro.co.id/index.p 
hp?option=com_ content&t 
ask=view&id=18&ltemid= 

Atap ini sangat baik untuk memasukan 

cahaya alami ke dalam bangunan biasanya 

digunakan pada carport, skylight dan 

sebagainya, dengan sudut kemiringan 10-

20 derajat. Dan kaca harus memilih jenis 

kaca yang tidak memasukkan panas 

matahari, dan memiliki ketebalan 12mm, 

dan kaca ini harus berjenis tempered dan liminated, artinya kaca dip 

roses dengansuhu tinggi supaya lebih kuat. Sedangkan laminated 

yaitu kaca harus memiliki lapisan penahan apabila pecah, 

pecahanya tidak akan menyebar . 

./ Atap Genteng Beton 

Gambar 3. 38. Genteng Beton 
SUmber:http://www.jawabeton.co 
mIFLA TslateROOF .htm 

Genteng beton terbuat dari campuran 

semen dan pasir kasar, kemudian 

diberi lapisan tipis sehingga kedap air. 

Genteng tidak mudah berubah bentuk. 

Karena dalam pembuatan, genteng 

tersebut dikeringkan tanpa proses pembakaran . 

./ Atap Polycarbonate 

Atap ini berbentuk lembaran yang besar sehingga dimungkinkan 

untuk luasan yang besar tanpa sambungan. Keunggulan 

polycarbonate lebih ke kualitas material dan besarnya daya reduksi 

terhadap radiasi matahari. Pemasangan polycarbonate mudah dan 

cepat, namun harganya memang lebih mahal dari atap atap lainnya. 
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PLAFON 

Plafond yang digunakan pada bangunan pusat pendidikan dan pelatihan 

bulutangkis ini adalah plafond gypsum. 

r 
'- r-

.l.: .... ~ •• .1 .. 

I· , .. 

Gambar 3.39. Detail Plafond gypsum 
Sumber: http://vwvvv.tukanggypsum.comJ 
category/jayaboard-inovasi 

3.2.2. Studi Sistem Utilitas 

A. Pendekatan Pen c a hay a an 

~ Pencahayaan A I ami 

Sistem penerangan yang paling ekonomis, dimana sinar matahari 

melimpah apalagi di daerah tropis. Berasal dari terang langit sinar 

matahari dengan pertimbangan orientasi bangunan. Hal ini dapat 

dimanfaatkan terutama untuk sistem penyinaran merata pad a 

ruangan. Sistem penerangan alami dapat diterapkan pada siang 

hari dan dalam keadaan cuaca cerah, pemanfaatannya dengan 

system skylight pada atap atau bukaan diding transparan. Efek dari 

sinar matahari seperti UV, panas dan silau perlu diperhatikan, hal 

ini dapat ditangani dengan menggunakan teknologi kaca terbaru, 

yaitu: 

• UV Filtering Glass (mereduksi UV) 

• Heat Absorting Glass (mereduksi panas) 

• Glare Reducting glass ( mereduksi silau) 
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~ Pencahayaan B u a tan 

Secara fungsional pencahayaan dibedakan menjadi 3 yaitu : 

• General Lighting, atau penerangan me rata adalah 

penerangan yang mutlak ada dan harus menerangi seluruh 

ruang. 

e Task Lighting, pencahayaan setempat untuk mendukung 

kegiatan tertentu yang butuh cahaya lebih terang seperti 

membaca. 

• Decorative / Accent Lighting, penerangan tambahan yang 

lebih berperan dalam segi estetika. 

Secara umum pencahayaan pada bangunan pusat pendidikan dan 

pelatihan bulutangkis ini menggunakan penerangan lampu TL 

dimana dengan penyinaran ini ruangan akan mendapatkan 

penerangan yang merata. 

B. Pendekatan Pen 9 haw a a n 

Penghawaan Udara Alami 

Merupakan sistem yang efektif yaitu dengan memasukkan udara 

melalui lubang ventilasi. Memanfaatkan hukum alam dimana udara 

panas cenderung naik dan udara dingin akan mengalir ke bawah. 

Selain itu jga betujuan untuk bertujuan untuk mengatur dan 

mengkondisikan suhu dan kelembapan dalam ruangan. Kondisi ideal : 

lembab 40%-70% sedangkan pergerakan angin udara 0,1-1,5 

m/detik. Hal ini dapat di lakukan dengan penggunaan material dan 
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sistem yang mampu menjadi isolator pad a bangunan, menggunakan 

heat redactor (kaca), bahan non metal. 

Gambar 3.40. cross ventilation 
Sumber: 
http://www.hku.hklmech/sbe/case _ study/case/ger/GSW_ 
Berlin/GSW-energy-ventilation.htm 

Penghawaan Udara Buatan 

Ac (air conditioner) 

Sistem pengkondisian udara buatan yang menghasilkan suhu sejuk 

mengimbangi radiasi panas yang terjadi di dalam ruang. Diterapkan 

pada ruang kerja dengan durasi aktifitas cukup lama seperti, ruang 

pengelola. 

Ekshaust Fan 

Gambar 3.41. Exhaust Fan 
Sumber: http://www.air-n
water.com/product/679.html 

Digunakan pada ruang - ruang yang di 

dalamnya terdapat aktifrtas yang 

mengeluarkan bau atau asap, seperti 

kamar mandi, dapur, dan pentry dapat pula 

digunakan pada saat kebakaran untuk 

mengeluarkan asap, sehingga dapat membantu proses evakuasi 

bangunan. Yang diterapkan pada ruang service seperti,R. AHU, R. 

panel, dan dapur). 
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GENSET 

Intake fan 

Berfungsi untuk memasukkan udara segar ke dalam ruangan. Dimana 

udara segar berasal dari luar bangunan. 

C.Akustik 

Kebisingan pada bangunan berasal dari suara kendaran yang berasal 

dari luar bangunan. Maka dari itu dapat diterapkan yaitu dengan 

peletakan bangunan yang membutuhkan ketenangan dan tidak terlalu 

dekat dengan sumber kebisingan. Dan dengan pencegahan menahan 

sumber bunyi agar tidak menjalar dilakukan dengan menanam 

tanaman pada halaman guna memecah bunyi yang berasaJ dari suara 

kendaraan dari jalar 

pereduksi suara 
Gambar 3.42. Sistem akustik alami 

Sumber : dokumen pribadi 

D. Sistem Jaringan Listrik 

SupJai energi listrik yang ada pada bangunan Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Bulutangkis ini, didapatkan dari dua sumber, yaitu berasal 

dari PLN dan berasal dari genset yang dimiliki oleh bangunan. 

AUTOMATIC 
TRANSFER 

MAIN 
DISTRIBUTOR 

PANEL 

SUB PANEL 

SUB PANEL 

SUB PANEL 

Gambar 3.43. Diagram Suplay Energi Listrik 
Sumber : dokurnen pribadi 

SUB PANEL 

SUB PANEL 

SUB PANEL 
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E. Sistem jaringan Air Kotor 

Limbah dari KMI tinja 

Limbah yang dimaksudkan terdiri dari 2 jenis, yaitu : 

~ Limbah padat, yaitu limbah yang bersifat padat yang berasal dari 

KM. 

~ Limbah cair, yang dapat di bagi menjadi 2 jenis, yaitu : 

- Air hujan 

- Air buangan lain yang bersifat cair seperti air buang dari 

KM, dapur dan tempat cuci. 

TPA 

Limbah padat KM Peresapan 

Limbah cair ) J 

Air Hujan Roil Dalam 

Gambar 3.44. Diagram Sistem jaringan pembuangan air kotor 
Sumber : dokumen pribadi 

F. Sistem jaringan Air Bersih 

Sumber air bersih di peroleh dari 2 sumber, yaitu sumur artetis dan 

PDAM. Adapun pendistribusiannya menggunakan : 

1. Up Feed Distribution System 

Air dari PDAM dan sumur artetis ditampung dalam ground 

reservoir lalu menggunakan pompa disalurkan ke unit-unit hunian. 
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Kerugiaannya distribusi kurang merata. 

Gambar 3.45. Sistem Up Feed distribution. 
Sumber : Dokumen Pribadi 

2. Down Feed Distribution System 

Air dari PDAM dan sumur artetis ditampung dalam ground 

reservoir lalu dipompakan ke tower reservoir kemudian dialirkan 

ke unit hunian. 

Ground 
Reservoir Roof Tank 

Gambar 3.46. Diagram Sistem Jaringan Air bersih 
Sumber : Dokurnen Pribadi 

Menggunakan sistem down feet dengan pertimbangan saat listrik 

pad am masih ada persediaan air di roof tank sehingga tidak 

menggangu aktivitas dan juga pompa cukup bekerja satu kali 

mengisi air di roof tank, sehingga pompa tidak bekerja berulang-

ulang yang dapat menyebakan pemborosan biaya. 

G. Sistem Pemadam Kebakaran 

Merupakan aspek yang harus diperhatikan untuk suatu usaha dalam 

mancegah kebakaran dan pemadaman terhadap bangunan. 

Sistem penanggulangan kebakaran seperti berikut : 
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> Fir e Extinguisher 

Alat pemadam kebakaran yang berbentuk tabung yang berisi 

gas Co2, apabila terjadi kebakaran langsung dapat digunakan 

dengan menyemprotkan gas pada titik api. 

> H y d ran t Box 

Mempergunakan air sebagai bahan pemadam api. Pipa 

penyiraman ditempatkan dalam kotak kaca yang ditanam di 

dalam dinding bangunan dan tempatnya mudah dicapai yang 

berjarak jangkau antara 15- 30 meter. 

>Sprinkler 

Alat ini bekerja apabila dalam suhu ruangan mencapai 60-70°, 

dan penutup membran akan pecah dan menyemburkan air 

dengan daya jangkau ±25 m2 • 

> Heat Detector 

((((~ )~\l Berfungsi ketika mendeteksi ada panas pada suhu 60-70°, 

berkaitan dengan konsep pengontrol pemadam kebakaran. 

H. Sistem Keamanan 

> Pusat Pelatihan dan Pendidikan Bulutangkis merupakan 

bangunan dengan sistem pengamanan selama 24 jam di 

Iingkungan dan bangunan, dengan menggunakan tenaga 

keamanan manusia yaitu dijaga oleh petugas keamanan. 

> Selain itu sistem elektrikal menggunakan camera CCTV (closed 

circuit television) yang ditempatkan pada area tertentu, yang 

membutuhkan pengawasan ketat dan dalam operasionalnya 

dapat dilihat dari ruang monitor keamanan. 
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Gambar 3.47. Sistem Elektrikal CCTV 
Sumber: dokumen pribadi 

I. Sistem Pembuangan Sampah 

Sampah yang dimaksudkan disini dibekakan menjadi beberapa 

bagian, misalnya: 

~ Sampah 0 r 9 ani k : Komposting 

Sampah organik yang berupa sampah yang berasal dari sisa 

makanan atau daun - daun kering yang dapat mengalami 

pembusukan secara alami, dimana akan dikomposkan dengan 

cara yang sederhana. 

Sampah Organik Tempat sampak 
Organik 

Gambar 3.48. Diagram Sampah Organik 
Sumber : dokumen pribadi 

~ Sampah A nor 9 ani k 

Sampah anorganik yang berupa kaleng, plastik, karet, botol, 

kertas dlJ yang tidak dapat mengalami pembususkan secara 

alami. Sampah anorganik seperti ini sebelum dibuang ke TPA 

sebaiknya dipilah terlebih dulu. Karena dari jenis sampah ini 
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masih ada kemungkinan untuk dimanfaatkan ulang maupun 

untuk didaur ulang. 

Sampah Anorganik Tempat Sampah 
anorganik 

Gambar 3.49. Diagram Sampah Anorganik 
Sumber : dokumen pribadi 

J. Sistem Jaringan Telekomunikasi 

• Sistem komunikasi eksternal, yaitu sistem komunikasi yang bisa 

digunakan untuk jangkauan keluar bangunan menggunakan 

pelayanan Telkom. 

TELKOM 
r-----..... 

Contact 
TennalBox 

Pesawat Telepon 

Pesawat T elepon 

Gambar 3.50. Diagram Sistem Telekomunikasi 
Sumber : Dokumen Pribadi 

• Sistem internet sebagai sarana menambahkan pengetahuan dan 

penggalian informasi terutama mengenai bulutangkis dan 

se9againya. 

Instemet service 
Provider 

Wireless Access 
Point 

Perangkat 
Komputer . -, 

I 
I 
I 

L.,.-S_u_b_-_S_e_rv_e_r ..... ~ - ~ L ________________ l 

Gambar 3.51 . Diagram Sistem internet 
Sumber : Dokumen Pribadi 

• Intercom, merupakan sistem komunikasi lokal di dalam bangunan, 

yang sering di gunakan oleh staff bila ada keperluan. 
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K. Sistem Transportasi Vertikal 

Sarana pencapaian sirkulasi yang menghubungkan tiap lantai 

menggunakan tangga. Dan tangga ini juga digunakan untuk keadaan 

darurat (kebakaran yang diletakkan dalam satu ruang yang menerus I 

shaft tangga). 

2 

1. sudut kemiringan tangga 
antara 300 -450 

2. Lebar tangga minimal 1,8 
meter 

3. O=langkah datar=17-
17,5 em 
A=Langkah naik=29 - 30 

~
. < ) em 18 ~1.80 
A. 3 Gambar 3.52. detai Sistem transportasi Vertikal 

I Sumber : Dokumen Pribadi 

L. Penangkal Petir 

Sistem Faraday 

Penangkal petir yang digunakan pada bangunan Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan Bulutangkis ini 

adalah sistem farraday. Dengan 

tinggi tiang 30 em yang 

( .. ~ diletakkan pad a atas bangunan 

Gambar. 3.53. Penangkal Petir Faraday kemudian dihubungkan ke tanah 
Sumber:http://w13.itrademarket.com/pdi 
mage/63/1932963 .. penangkalpetir.jpg dengan kabel. 

Sistem Franklin 

, 
I 

I 
I 

, 

'0 ) 
Gambar . 3.54. Penangkal Petir 
Franklin 
Sumber:http://indonesiaproperty.coml 
www/index.php/propertyindonesialacti 
on/produk-penangkal-petir 

Menggunakan sistem keamanan 

kerueut, melindungi sisi kerueut 

yang jari-jari alasnya sarna 
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dengan tinggi kerucut dan memiliki daya jangkau 1200 

Keuntungan : Biaya murah, lebih praktis dan non radioaktif. 

Kekurangan :Tidak efisien apabila digunakan pada bangunan 

bertingkat banyak karen a semakin tinggi bangunan maka antena 

yang digunakan juga semakin tinggi agar radius pencapaian 

perlindungan bangunan dapat tercapai. 

3.2.3. Studi Pemanfaatan Teknologi 

Sumur Resapan 

Cara ke~anya : air hujan yang turun dari atap akan ditampung oleh 

talang yang langsung dihubungkan pada sumur resapannya. Sehingga 

kita menjaga air tanah. Setain dari 

1----. ...__TlIIonO lih atap, juga terdapat kolam 

penampungan, yang berfungsi 

untuk menampung air hujan. Dan 

.,f,:-i.1:f~T=-~ dalam batas tertentu maka air 
Gambar 3.55. Sumur Resapan 
Sumber:http://bebasbanjir2025.wordpre dalam kolam penampungan, akan 
ss.com/teknologi-pengendalian-

banjirlsumur-resapanl mengalir ke sumur resapan. Air 

pada kolam dapat dimanfaatkan untuk mandi atau menyiram tanaman. 

Manfaat sumur resapan adalah : 

./ Mengurangi aliran permukaan sehingga dapat mencegah I 

mengurangi terjadinya banjir dan genangan air . 

./ Mempertahankan dan meningkatkan tinggi permukaan air tanah . 

./ Mengurangi erosi dan sedimentasi. 

./ Mencegah penurunan tanah (land subsidance) . 

./ Mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah. 
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Rainwater treatmene 

Cara kerja: Air hujan mengalir dari atap sampai filter. Partikel debu dan 

kotoran dipisahkan dari air. Air bersih disaring disimpan dalam tangki 

bawah tanah. Kemudian air hujan disimpan dengan air beroksigen. Air 

kaya oksigen ini mencegah I mengurangi kondisi anaerobik yang 

terbentuk di tangki penyimpanan dan air tetap segar. Kemudian air 

dipompakan secara lang sung ke titik penggunaan. 

Gambar 3.56. Rainwater treatment 
Sumber:http://www.savelakeatitlan.com/category/newsl 

Photovoltaic 

Photovoltaic merupakan suatu teknologi pemanfaatan energi matahari 

untuk mengahasilkan energi listrik dengan menggunakan energi yang 

dapat diperbaharui serta ramah dengan lingkungan. 

Photovoltaic tidak berdiri sebagai komponen yang terpisah, tetapi 

menyatu dan merupakan bagian dari bangunan yang dapat berfungsi 

lebih dari sekedar penghasil energi listrik. 

2 http://rainman.ie/index.php/how-it-works-2 
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Photovoltaic dapat menjadi elemen dari bangunan yang berbeda-beda, 

antara lain sebagai elemen tritisan, atap, sun shading, sclupture I 

elemen estetis. 

Penerapan solar panel pad a bangunan disebut Building Integrated 

Photovoltaic (BIPV). 

Jenis Material Photovoltaic Cell 

Photovoltaic cell memiliki beberapa varian dan yang paling banyak 

digunakan adalah yang berbahan dasar silikon. Sel semikonduktor 

banyak digunakan pada panel photovoltaic yang mengubah energi 

matahari langsung menjadi energi Iistrik. 

Jenis material dan teknologi photovoltaic antara lain: 

./ Thin-crystalline materials 

Terdiri dari Single Crystallin Silicon 24%, Multi Crystallin Silicon 18% 

dan Galium Arsenide 25% . 

./ Thin-film Materials 

Terdiri dari Amorphous Silicon 10%, Cadmium Telluride 16%, dan 

Copper Indium Diselenide 17,7% . 

./ Konsentrator 

Menggunakan lensa/reflektor untuk memfokuskan sinar matahari ke 

dalam solar sel. Tipe solar sel yang biasa digunakan adalah silicon 

karena harganya relatif murah. Gallium Arsenide dan material 

lainnya mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi dan mampu 

beroperasi pada suhu yang lebih tinggi akan tetapi material-material 

ini harganya sangat mahal. 
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Reflektor dapat digunakan untuk menambah output tenaga dan 

menaikkan intensitas sinar modul. 

8alance of System (80S) 

Sistem photovoltaic terbagi atas 3 sub sistem. Pada bagian ujung awal 

terdapat photovoltaicnya (cell, modul, array) yang mengubah sinar 

matahari menjadi energi listrik. Bagian ujung akhir adalah aplikasi Iistrik 

dari hasil Photovoltaic Cell yakni peralatan listrik yang kita gunakan. 

Diantara kedua ujung sub-sistem ini disebut dengan Balance of System 

(BOS) atau perlengkapan pendukung sistem. Perlengkapan ini meliputi 

baterai sebagai sarana penyimpan energi, perlengkapan listrik, dan 

struktur pemasang modul yang dapat menjaga modul dari pengaruh 

hujan, angin, dan pengaruh lainnya. 

Baterai (Penyimpan energi) 

PV sistem merupakan sumber energi yang "intermittent" (selang-seling). 

Sistem ini tidak dapat memenuhi kebutuhan setiap saat, oleh karena itu 

dibutuhkan suatu sistem yang mampu menyimpan energi. Sistem ini 

dibagi menjadi : 

,/ FlyWheel 

,/ Superconducting coil 

,/ compressed Air 

,/ Baterai elektrochemica~ 

Dari ke-4 sistem ini, baterai elektrochemical yang sudah biasa 

digunakan dan mudah diaplikasikan. 
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Struktur Pemasang 

Modul PV dipasang pada suatu struktur penyangga yang stabil dan 

tahan lama agar terlindung dari pengaruh hujan, angin, dan pengaruh 

lainnya. 

Pengarah Matahari 

Energi matahari dapat terkumpul lebih banyak panel dipasang pada 

pengarah yang disebut actuator yang dapat mengikuti gerakan matahari. 

D r-7 ~ 
con! l'oll <'i' . 

I .. 
0 - ~L - --;;:-r--==------,,--i: 

inver ter 

· ... ~I · · · · .. 

Gambar 3.57. Cara Kerja Solar Cell 
Sumber:http://energiterbarukan.indon 
etwork. co. id/896832/solar -sel-solar
cell-oanel-surva.htm Gambar 3.58. Peletakan Panel Solar Cell 

di atap miring 

Gambar 3.59. Panel Solar 
Cell 
Sumber: http://www.solar
cell-oanel.com/solar-cell-

c:: •• ""hor' 

Sistem PV hanya digunakan untuk menyediakan 

sebagian kebutuhan listrik dengan asumsi daya 

1000 watt / jam.PV hanya digunakan sebagai 

sumber daya lampu penerangan, digunakan 

selama 6 jam = 6.000 watt. Sistem PV dengan 

sel monocrytalline menghasilkan 140 watt / 

m2.luasan panel PV = 6.000 / 140 = 42.85 m2 = 

43m2 
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3.3. Analisa Pendekatan Konteks Lingkungan 

3.3.1. Analisa Pemilihan Lokasi 

------------------------ - --I Kota Semarang merupakan Ibukota 

I 
I ·~~ 

Propinsi Jawa Tengah, berada pada 
i 

pelintasan Jalur Jalan Utara Pulau Jawa 

, yang menghubungkan Kota Surabaya dan 

Jakarta. Secara geografis, terletak diantara 
I 
I . 1090 35' - 1100 50' Bujur Timur dan 60 50' 

Gambar 3.60. Peta Kota Semarang 
Sumber: www.semarang.go.id - 70 10' Lintang Selatan. Dengan luas 

373,70 KM2, Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi 

sebagai berikut : 

» Sebelah utara : Laut Jawa 

» Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang 

» Sebelah Timur :Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan 

» Sebelah Barat : Kabupaten Kendal 

Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan yang telah 

memiliki fungsi dan peranannya sendiri, yang dapat mendukung perkembangan Kota 

Semarang, yang terbagi dalam sub-sub BWK.l 

-/ BWK I : Kec. Smg Tengah, Smg Timur, Srng Selatan 

-/ BWK II : Kec. Gajah Mungkur dan Candi Sari 

-/ BWK III : Kec. Srng Barat dan Smg. Utara 

-/ BWK IV : Kec. Genuk 

-/ BWK V : Kec. Gayamsari dan Pedurungan 

-/ BWK VI : Kec. Tembalang 

1 www.wikipedia.org/Smg : 24 july 2010 - 12.40 WIB 
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./ BWK VII: Kec. Banyumanik 

./ BWK VIII: Kec. Gunung Pati 

./ BWK IX : Kec. Mijen 

./ BWK X : Kec Ngaliyan dan Tugu 

Kriteria Pemilihan Lokasi 

- A k s e sib iii t a s, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis sebagai 

fasilitas pendidikan dan pelatihan publik, yang memiliki kemudahan 

aksesibilitas baik transportasi umum maupun pribadi. 

- Jar i n 9 a nUt iii t a s, tersedianya jaringan utilitas kota yang 

mendukung aktivitas di dalam bangunan komplek tersebut. 

- Pot ens i K a was a n, posisi yang strategis, terdapat fasilitas 

pendidikan, olah raga, jasa serta akomodasi. 

- Memiliki fungsi kawasan pendidikan untuk menunjang Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan Bulutangkis di Semarang. 

- Terletak pada tata guna lahan yang difungsikan sebagai daerah 

berkembang. 

a. Alternatif 1 BWK VII Kecamatan Banyumanik 

Batas - Batas wilayah perencanaan : 

./ Utara : Kecamatan Gajah mungkur dan candisari 

./ Selatan 

./ Timur 

./ Barat 

: Kecamatan ungaran kabupaten semarang 

Kecamatan tembalang 

Kecamatan gunung pati 
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Kekuatan Alami 

I K LIM memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu penghujan 

dan musim kemarau. Dengan temperatur udara berkisar 28-30°. 

Kecepatan angin minimal 20-2Skmljam. 

E K 0 LOG I S Mempunyai ruang hijau yang cukup, dan setiap sisi 

jalan terdapat vegetasi. 

LIN G K U N G A N S E KIT A R lingkungan sekitar BWK VII ini 

adalah berada di area pendidikan. 

Kekuatan Buatan 

P RAN A T A diperuntukan lahannya adalah sebagai kawasan 

pendidikan dan olah raga. 

REG U LAS I KLB = 0,8 KDB = 40% 

H I R ARK I K 0 T A pada kawasan BWK VII ini terdapat beberapa 

fasilitas pemerintahan kota semarang. 

Aminitas Alami 

V lEW memiliki view yang kurang bagus misalnya lahan kosong dan 

dan rumah penduduk. 

TOP 0 G R A F I lahan yang tersedia relatif datar. 

A I R memiliki sistem drainase yang cukup. 

BEN TAN GAL A M kondisi kawasan ini cukup datar sehingga 

memudahkan dalam pembangunan proyek Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Bulutangkis di Semarang. 

Aminitas Buatan 

JAR I N G A N K 0 T A I K A WAS A N memiliki utilitas kawasan 

yang baik,seperti terpenuhinya jaringan air bersih, infrastruktur jalan 
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yang baik, telepon, dan sebagainya dan dapat dimanfaatkan dengan 

baik. 

CIT R A A R SIT E K T U R A L kawasan ini memiliki citra 

arsitektural yang cukup kuat karena berada di kawasan pendidikan 

dan perdagangan. 

Potensi 

./ Aksesibilitas mudah dijangkau . 

./ Tersedianya jaringan infrastruktur kota dan fasilitas umum . 

./ Berada dekat dengan lingkungan pendidikan . 

./ Kemudahan Transportasi umum maupun pribadi. 

./ T opografi yang relatif datar. 

./ T ersedianya fasilitas publik. 

Kelemahan 

./ Jauh dari pusat kota . 

./ Merupakan daerah padat penduduk . 

./ Sedikitnya Lahan kosong. 

b. Alternatif 2 BWK V Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan 

Pedurungan 

Batas - Balas wilayah perencanaan : 

./ Utara : Kecamatan Genuk 

./ Selatan 

./ Timur 

./ Barat 

: Kec. Semarang Selatan dan Kec. Tembalang 

Kec. Mranggen kabupaten Demak 

Kec. Semarang Timur 
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Kekuatan Alami 

I K LIM memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu penghujan 

dan musim kemarau. Dengan temperatur udara berkisar 28-300. 

Kecepatan angin minimal 20-2Skm/jam. 

LIN G K U N G A N S E KIT A R lingkungan sekitar BWK V ini 

adalah kawasan perdagangan dan jasa, perumahan penduduk dan 

industri. 

Kekuatan Buatan 

P RAN A T A peruntukan lahannya adalah sebagai kawasan 

perdagangan dan jasa, perumahan. 

REG U LAS I KLB = 0,8 KDB = 40% 

H I R ARK I K 0 T A pada kawasan BWK V ini terdapat beberapa 

fasilitas pendidikan. 

Aminitas Alami 

V lEW banyak lahan kosong dan masjid agung semarang. 

TOP 0 G R A F I lahan yang tersedia relatif datar. 

A I R memiliki sistem drainase yang cukup. 

BEN TAN GAL A M kondisi kawasan ini cukup datar sehingga 

memudahkan dalam pembangunan proyek. 

Aminitas Buatan 

JAR I N G A N K 0 T A I K A WAS A N memiliki utilitas kawasan 

yang baik,seperti terpenuhinya jaringan air bersih, jaringan jalan, 

telepon, dan sebagainya dan dapat dimanfaatkan dengan baik. 
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CIT R A A R SIT E K T U R A L kawasan ini memiliki citra 

arsitektural yang cukup kuat karena berada di kawasan perdagangan 

dan jasa, permukuman/perumahan. 

Potensi 

./ Aksesibilitas mudah dijangkau . 

./ Tersedianya jaringan infrastruktur kota dan fasilitas umum . 

./ Serada pada kawasan perdagangan dan jasa . 

./ Kemudahan Transportasi umum maupun pribadi. 

./ Dekat dengan kawasan industri. 

Kelemahan 

./ Jauh dari pusat kota . 

./ Merupakan daerah padat penduduk . 

./ Sedikitnya Lahan kosong. 

Tabel Skoring kriteria penilaian lokasi 

Kriteria Kec. 
Banyumanik 

Aksesibilitas (mudah dijangkau) 3 

Jaringan Utulitas 3 

Potensi Kawasan 3 

Memiliki fungsi kawasan pendidikan 3 

Tala guna lahan 2 

Jumlah Total 14 

Kec. Gayamsari 
& Pedurungan 

3 

2 

2 

2 

2 

11 

TabeI3.16. Skorsing Penilaian Pemilihan Lokasi 
Sumber: Dokumen pribadi 

BOSOT: 1 Tidak berpengaruh. 

2. berpengaruh 

3. sangat berpengaruh 
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Dari penilaian table skorsing diatas maka pada alternatif 1 BWK VII Kecamatan 

Banyumanik yang dipilih untuk lokasi perencanaan Pusat Pendidikan dan pelatihan 

Bulutangkis. 

3.3.2. Analisa Pemilihan Tapak 

Tapak terpilih berada di BWK VII Kecamatan Banyumanik 

Gambar. 3.61. Penilaian Pemilihan Lokasi 
Sumber: Dokumen pribadi 

KRITERIA PEMILIHAN TAPAK 

1. AKSESBILIT AS, yang mudah dan baik misal pencapaian ke lokasi 

dan untuk menunjang fasilitas publik. 

2. POTENSl TAPAK, tapak berdekatan dengan fasilitas umum dan 

social terutama fasilitas olahraga dan pendidikan yang merupakan 

sarana pendukung dan pelengkap bagi Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Bulutangkis di Semarang. 

3. KUAUTAS UNGKUNGAN, Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Bulutangkis sebagai pusat kegiatan pendidikan olahraga yang jauh 

dari keramaian. 

4. UTILIT AS, jaringan utilitas lengkap dan mendukung. 
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ALTERNATIF I 

Alternatif site I terletak di kel. Pedalangan Kee. Banyumanik tepatnya di 

JI. Durian raya. 

Batas - batas tapak : 

y" Utara : Pemukiman penduduk 

y" Selatan : Jalan, lapangan bola peru mahan graha estetika 

y" Timur 

y" Barat 

Potensi 

: Rumah penduduk dan sungai 

: Rumah Penduduk 

y" Site berada dekat dengan kawasan pendidikan, olahraga dan 

perdagangan. 

y" Letak site berada di pinggir jalan utama yaitu jl. Durian raya. 

y" Jaringan utulitas tersedia. 

y" Kondisi fisik topografi relatif datar. 

y" Besaran lahan eukup luas. 

y" Akses ke dalam Kota eukup mudah. 

Kendala 

y" Jauh dari pusat kota. 

y" Saluran dranaise kota kecil. 

y" Bila turun hujan yang eukup deras air pada sungai sekitar meluap. 

y" Lebar jalan relatif keeil kurang lebih 6.00 meter. 
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Lapangan Bola 

Rumah Penduduk 

AL TERNATIF II 

Site terpilih 

Gambar 3.62. Pemilihan Site 1 
Sumber: Dokumen pribadi 

Alternatif site It terletak di kel. Gedawang Kec. Banyumanik tepatnya di 

JI. Karang Rejo Raya. 

Batas - batas tapak : 

./ Utara : Pemukiman penduduk, polres 

./ Selatan : JI. Karang rejo raya, rumah penduduk 

./ Timur : SON srondol wetan 02,SMAN 4, SMPN 21 
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. ~ 

./ Barat rumah penduduk dan indomart 

Potensi 

./ Site berada dekat dengan fasilitas pendidikan seperti SON srondol 

wetan 02, SMAN 4, dan SMPN 21 . 

./ Letak site berada di pinggir jalan utama yaitu jl. Karang Rejo Raya 

./ Jaringan utulitas tersedia . 

./ Kondisi fisik topografi relatif datar. 

./ Besaran lahan cukup luas . 

./ Akses ke dalam Kota cukup mudah. 

Kendala 

./ View lingkungan sekitar sangat terbatas 

./ Pad a jam pulang sekolah sering terjadi kemacetan . 

Kios-kios 

Gambar 3.43. Pemilihan Alternatif Site 2 
Sumber: Dokumen pribadi 
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Tebel Skorsing Kriteria Penilaian Pemilihan Tapak 

Kel. Kel. KRITERIA Padangsari Gedawang 
Aksesibilitas 3 
Potensi Tapak 2 
Kualitas lingkungan 2 
utilitas 3 

Jumlah 10 
Tabel 3.17. Skorsing Penilaian Pemilihan Tapak 

Sumber: Dokumen pribadi 

BOBOT: 1 Tidak berpengaruh. 

2. berpengaruh 

3. sangat berpengaruh 

3 
3 
3 
3 

12 

Dari kriteria skorsing penilaian tabel pemilihan tapak di atas, maka dapat 

disimpulkan alternatif tapak yang cocok dengan kriteria-kriteria diatas 

berada pad a alternatif 2, yaitu Kel. Gedawang Kec. Banyumanik. 

ANALISA LINGKUNGAN 

a. Kekuatan Alami 

IKLlM 

- Memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. 

Kondisi tersebut yang menjadikan kawasan ini menjadi 

kawasan yang beriklim tropis. 

- Kondisi angin yang berhembus di sekitar kawasan memiliki 

intensitas yang cukup banyak berupa angin lembab. 

EKOLOGIS 

- Di sekitar tapak masih banyak terdapat tumbuh-tumbuhan. 

LlNGKUNGAN SEKITAR 

- Aktifitas di kawasan ini mulai akUf pada waktu pagi hari. 
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Kehidupan sosial di kawasan ini cenderung bersifat 

kelompok. 

b. Kekuatan Buatan 

PRANATA 

Pengaturan kawasan banyumanik di peruntukan sebagai kawasan 

pendidikan dan pardagangan. Jadi sangat cocok untuk bangunan 

pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis di semarang. 

REGULASI 

Pengeturan bangunan hun ian di kawasan ini berupa: 

KDB = 40%, KLB = 0.8% 

FUNGSI KAWASAN 

Kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan pendidikan. 

HIRARKI KOTA 

Area kawasan ini cukup dekat dengan akses menuju pusat kota 

melalui jalan tal banyumanik. 
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4.1. Konsep Program 

BABIV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1.1. Konsep atau landasan konseptal program 

Aspek Citra 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis di Semarang ini 

merupakan pusat pelatihan atlit-atlit bulutangkis usia muda, yang 

bertujuan untuk meningkatkan prestasi Indonesia dalam oJahraga 

bulutangkis. Kompleks Pelatihan ini didesain dengan konsep Arsitektur 

Eco-tech, yang dalam perancangannya mengacu pad a prinsip prinsip 

arsitektur berkelanjutan dan teknoJogi untuk kenyamanan pengguna 

bangunan. Dengan adanya rasa nyaman pada tempat pelatihan 

tersebut, diharapkan para atlit muda ini dapat berJatih dengan 

maksirnal. 

Performance Arsitektural 

Menciptakan alur sirkulasi dan tatanan ruang yang baik di dalam 

ruang pelatihan sehingga pernain buJutangkis dapat berlatih dengan 

nyaman, selain itu juga dapat menjangkau ruang-ruang yang ada 

secara optimal sehingga sirkulasi dapat tercipta dengan jelas. 

Aspek Fungsi 

Secara umum desain Pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis 

ini dapat didefinisikan sebagai "olahraga raket yang dimainkan oleh dua 

orang (untuk tunggal) atau dua pasangan (untuk ganda) yang saling 
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berlawanan". Selanjutnya dengan adanya pengaturan sirkulasi pada 

ruang pelatihan, kegiatan pelatihan dapat berlangsung secara optimal. 

Aspek T eknologi 

./ Memanfaatkan potensi energi terbaru seperti cahaya matahari 

penerapan dengan rooflights dan Photovoltaic untuk menghasilkan 

energi listrik domestik untuk bangunan pelatihan dan bangunan 

lain . 

./ Pemanfaatan sistem atap kaca skylight pada bangunan pusat 

pendidikan dan pelatihan bulutangkis, guna memasukkan cahaya 

alami kedalam bangunan. Oleh karna itu kaca harus berjenis 

tempered dan liminated, agar panas matahari tidak dapat masuk 

secara langsung . 

./ Beberapa konsep teknologi yang akan diterapkan pada bangunan 

ini antara lain penggunaan CCTV pada bangunan. Teknologi ini 

diharapkan mampu membantu memonitoring sistem keamanan di 

dalam maupun diluar bangunan. 

4.2. Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor Persyaratan 

Perancangan 

4.2.1. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan komplek bangunan ini menyediakan fasilitas 

pendidikan dan pelatihan olahraga bulutangkis dengan menerapkan 

konsep yang mengarah pada bangunan teknologi yang berwawasan 

lingkungan yang saling berintegrasi dengan pengoptimalan 

pencahayaan alami, penghawaan alami, dan efisiensi pencahayaan 
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buatan sehingga dapat memberikan suatu citra kota baru terhadap Kota 

Semarang. 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

Faktor utama yang menjadi penentu perancangan Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan Bulutangkis adalah: 

• Pelaku (pengelola dan pengunjung) 

• Sirkulasi yang terjadi didalam maupun diluar komplek bangunan. 

• Kegiatan yang terjadi 

• Fasilitas yang disediakan 

• Lokasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis yang akan 

dibangun 

4.2.3. Faktor persyaratan perancangan 

• Persyaratan arsitektur 

- Dapat menciptakan tatanan ruang yang fungsional, serta 

dapat menciptakan suasana sirkulasi yang nyaman dalam 

ruang pendidikan dan pelatihan. 

- Dapat menciptakan alur sirkulasi yang saling berkaitan antara 

ruang yang satu dengan ruang yang lain. 

- Penataan pada lansekap, sebagai dapat menciptakan 

ruangan yang baik tidak hanya di dalam ruangan saja tetapi 

juga pada out door nya. 

o Persyaratan Bangunan 

Bangunan sebaiknya bersifat ekologis dan hem at energi. Hal 

tersebut dikarenakan SDA yang semakin berkurang dan adanya 

global warming. Selain itu bentuk bangunan menyesuaikan dari 
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alur kegiatan yang akan diterapkan sehingga memudahkan untuk 

dilakukan pengembangan. 

• Persyaratan Konteks Lingkungan 

Pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis merupakan 

fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga yang 

membutuhkan ketenangan dan kesegaran Iingkungan. 

- Pengolahan elemen-elemen tapak diupayakan menciptakan 

kondisi dan suasana yang kondusif bagi berlangsungnya 

kegiatan pendidikan dan pelatihan olahraga bulutangkis. 

- Mudah dalam pencapaian dan aksesibilitas harus terpenuhi 

untuk kendaraan umum dan pribadi. 

4.3. Program Arsitektur 

4.3.1. Program Kegiatan 

Program ruang 

Fasilitas 

Fasilitas Pelatihan 

Pendidikan 

dan 

Ruang 

Arenalapanganindoor 

R. loker pelatih 

R. loker pri & wanita 

R. ganti bilas pria & wanita 

R. Fitnes/kebugaran 

R. ganti bilas pelatih 

Gudang peralatan latihan 

R. senam aerobic 
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Gudang kebersihan 

R. Teori & Audiovisual 

R. fitness I kebugaran 

Lavatory Pria & Wanita 

R. P3K 

R. terapi fisik 

Tribun 

R. medik 

R. pijat 

resepsionis 

R. konsultasi fisik & konseling 
psikologi 

Fasilitas pendukung Ruang general manager 

Ruang wakil GM 

Ruang seketaris 

Ruang manager 

Ruang staf 

Ruang rapat 

Ruang arsip 

Lavatory pria & wan ita 

Ruang Istirahat 

Gudang kebersihan 

Pantry I dapur 

Hall 

Resepsionis 
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R. cleaning service 

Fasilitas Asrama Atlit & R. tidur pria & wanita 

Pelatih R. kunjungan 

R. tidur pelatih & asisten pelatih 

R. santai 

R. cuci pakaian & setlika 

pantry I dapur 

Gudang 

R. makan bersama 

Hall 

Lavatory pria & wan ita 

Training Service Jogging track 

Fasilitas service Ruang panel MEE 

Ruang Genset 

Garasi mini bus 

R. Control CCTV 

Ruang AHU 

Ruang security 

Mushola 

Parkir pengelola & pengunjung 

Tabel4.1 program ruang. 
Sumber : dok. pribadi 
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Program besaran ruang 

Indoor 
Ruang luas (m'!) 

Bangunan Pengelola 616,786 
Bangunan Asrama 1.333,826 
Bangunan Service 146,63 
Bangunan Pelatihan dan Pendidikan 4.126,183 

Jumlah 6.223,425 
Sirkulasi 20% 1.244,685 

Jumlah Luas Total bangunan 7.488,11 
Outdoor 

Area parkir 1.271,5 
Training Service 393,6 

Jumlah 1.665,1 
Sirkulasi 20% 333,02 

Jumlah Luas Total R. Outdoor 1.998,12 

Tabel4.2 Rekapitulasi Besaran Ruang. 

Luastapak 

Sumber : Dokumen Pribadi 

= luas bangunan : KLB 

= 7.468,11 m2 
: 0,8 

= 9.335,137 m2 

Luas lantai dasar = KDB x luas tapak 

= 40% x 9.335,137 m2 

= 3.734,054 m2 

Luas open space = luas tapak - luas lantai dasar - outdoor 

= 9.335,137 - 3.734,054 -1.998,12 

= 3.602,963 m2 

Ketinggian bangunan = Iuas indor : luas lantai dasar 

= 7.468,11 : 3.734,054 

= 2 lantai. 
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4.3.2. Program sistem struktur 

Sistem struktur bangunan yang akan digunakan pada bangunan pusat pendidikan 
dan pelatihan bulutangkis di semarang ini adalah struktur rangka 

"kaki bangunan" 
PONDASI footplate , . Pondasi footplate digunakan 

i'm'
l . a)~. ~- karena pusat pendidikan dan 

LANTAI 

DINDING 

ATAP 

, ~ peJatihan bulutangkis merupakan 

£
': ~/1: bangunan bertingkat rendah (1-

, I ! 2Iantai). 
,/ . ~ Kondisi tanah pada tapak terpilih 
IL .' i, .A memungkinkan penggunaan 

ondasi tersebut. 
Kolom dan balok Menggunakan struktur rangka beton komposit 

keramik 

vinyl 

hebet 

I6badan bangunan" 
Digunakan pada ruang pengelola dan asrama atlet 

Digunakan pada area lapangan pelatihan 
bulutangkis. 

Digunakan sebagai dinding eksterior bangunan 
pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis. 

II ~ 
Batu bata Digunakan sebagai dinding pengisi rangka dan 

aluminium composit panel untuk eksterior bangunan 

partisi gypsum ',,~ ,.,'.'-"" '0 ' Dinding partisi digunakan 
sebagai pembatas maupun 
pembagi antar ruang seperti 

Rangka atap 
baja 

. ... ruang pengelola 

;: . -

"kepala bangunan" 
atap baja dengan penutup ondulaine 
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Plafon Menggunakan palfon gypsumboard 

I . ;1 . ". <--~ I 
Kaca skyligth Kaca skylight, yang memiliki 

jenis tempered dan liminated 
agar panas matahari tidak dapat 
masuk secara langsung. 

Polycarbonate 

Utilitas 
Vertikal 

Tangga 

TabeI4.3. Program Sistem Struktur. 
Sumber : Dokumen pribadi 

4.3.3. Program sistem utilitas 

Sistem Utilitas Program Utmtas 

LlSTRIK SupJai Iistrik utama pada bangunan ini berasaJ dan 
PLN (utama) dan photovoltaic (sistem menyatu 
dengan baterai), sedangkan untuk cadangan, 
menggunakan genset. 

PENCAHAYAAN Pencahayaan alami dengan memaksimalakan 
pengguanaan bukaan dan kaca skylight untuk sumber 
cahaya dan terang langit, sedangkan pencahyaan 
buatan menggunakan lampu bak untuk 
memaksimalkan pencahayaan buatan 

PENGHAWAAN Sistem penghawaan alami pad a bangunan pelatihan 
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SISTEMAIR 
BERSIH 

SISTEMAIR 
KOTOR 

SISTEM 
PEMBUANGAN 
SAMPAH 

SISTEM 
PEMADAM 
KEBAKARAN 

SISTEM 
TELEKOMUNIKASI 

SISTEM 
PENANGKAL 
PETIR 

SISTEM 
PENGOLAHAN 
AIRHWAN 

bulutangkis menggunakan sistem cross ventilation. 

Maka dari itu Maka dan itu kecepatan angin minimal 
untuk lapangan bulutangkis kurang lebih 0,1-1,5 
m/detik1. 

Sedangkan untuk penghawaan buatan, menggunakan 
sistem fan (kipas) 

sistem down feet dengan pertimbangan saat listrik 
padam masih ada persediaan air di roof tank 
sehingga tidak menggangu aktivitas dan juga pompa 
cukup beke~a satu kali mengisi air (efisiensi energi) 

Limbah cair berupa air sabun yang berasal dari we 
dan dapur dialirkan menuju bak kontrol, kemudian 
dialirkan ke saluran kota. 

Untuk jaringan limbah padat, disalurkan ke septic 
tank, kemudian menuju ke peresapan. Limbah pada 
dari lantai 1 dan lantai dasar dibuang pada septic tank 
dan pada sumur peresapan. 

~d Pemisahan sampah oleh petugas cleaning service. 

..II Sampah organik dan anorganik dipisahkan dengan 
menggunakan tempat sampah yang berbeda. 
Sampah organik tersebut ditampung di TPA. 

.~ System pemadaman kebakaran dengan 
menggunakan tabung CO2 pad a titik-titik di setiap 
ruang, terutama pada dapur, pantry, MEE, R. 
mesin, Gudang, R. Administrasi, dsb. 

':d' Hydrant diletakkan pad a ruang-ruang dengan 
dimensi besar dengan jarak antar hydrant 
maksimal30 m. 

Sistem telekomunikasi menggunakan sistem yang 
biasa digunakan, yaitu bersumber dari TELKOM 
kemudian disalurkan ke pesawat telpon. 

Bangunan yang bertingkat membutuhkan system 
perlindungan terhadap petir. Penangkal petir yang 
akan digunakan pada bangunan adalah sistem 
faraday 

Air hujan disalurkan melalui talan9 menuju bak 
penampungan 1-2 kemudian baru dapat digunakan 
untuk menyiram tanaman, mencuci, dsb. 

Tabel4.4. Program Sistem Utilitas 
Sumber : Dokumen pribadi 

1 http ://en.beijing2008.cn/ cptvenues/ven ues/btg/headl ines/n214172596.shtm I 
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PENDEKA TAN KUSHUS 

SISTEM AKUSTIK BUATAN 

./ Penggunaan material lantai yang memiliki sifat elastic untuk 

meredam transmisi getaran dan benturan pada lantai. 

./ Penggunaan bahan~bahan bangunan yang memiliki daya 

observasi bunyi tinggi. 

./ Tata letak ruang yang menjauhkan ruang sumber bising dengan 

ruang yang membutuhkan ketenangan. 

LANTAI ARENA 

Sprats flooring 

-~---Ga: cpafllJ .,,------e fJr;r C£JI' 1.~ .,. 

- <0 Flbergass n_' 
~~:-'--- - l f(X) '.~ . 

• l~lson lion 

....-.lI1Ibj~~--- -Bu.:)/".(] • JC 

Gambar 4.1. Detail Sports Flooring 
Sumber: Dokumen pribadi 

Material bulutangkis berupa lembaran rnatras sintetik portable yang 

terdiri dari lapisan permukaan vinyl, lapisan jarring-jaring fiberglass, 

lapisan vinyl dalam, lapisan tekstil dan busa pvc. Tebal lapisan 

keseluruhan kurang lebih 3,9 cm. merupakan lapisan portable dengan 

modullembaran 16m x2,7m dan sesuai dengan lapangan bulutangkis 

yang disetujui IBF. 

-/ Busa/foam pvc berfungsi sebagai peredam kejut bagi hentakan 

fisik atlet yang dapat berakibatnya cidera pad a pernain . 

./ Fiber net merupakan jarinf-jaring penguat yang merupakan 

struktur utama dari matras sintetik. 
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./ Lapisan vinyl dalam dan lapisan kain merupakan lapisan [emisah 

antara struktur jarring fiberglass dan lapisan lainnya. 

KETINGGIAN ARENA LAPANGAN 

Gambar 4.2. Ketinggian Plafon pada 
lapangan Bulutangkis 
Sumber : Standard IBF 

Terdapat perbedaan standar 

ketinggian arena lapangan latihan, 

pemanasan dan pertandingan 

baik menurut SNI (SNI) maupun 

setandar (IBF). 

Untuk arena lapangan khusus 

latihan dan pemanasan, 

ketinggian yang dibutuhkkan minimal 10 meter. 

Untuk arena yang digunakan sebagai latihan dan ijicoba, memilki 

kebedaan ketinggistandar minimal, maka digunakan penggantung 

lampu. 

TATAWARNA 

Dinding 

T erdiri dari satu warna yang kontras dengan warna putih pada 

shuttlecock . 

./ Hijau dan biru merupakan warna yang umum digunakan . 

./ Maka dari itu direkomendasikan adalah warna biru. 

Lantai 

Lapisan sintetik elastic bewarna biru dan hijau, umumnya digunakan 

pada pertandingan internasional bulutangkis. Warn a yang 

direkomendasikan adakah warna hiju tua deangan garis lapangan 

putih. 
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Langit-Iangitwarna yang direkomendisikan adalah warna putih dan abu-

abu muda yang dimana memiliki nilai kontras kedl dengan sumber 

cahaya. 

Komponen bangunan Tatawama 

Langit -Iangit 0,5 - 0,7 cerah 

Dinding dalam 0,4 - 0,6 sedang 

Lantai arena 0,1 - 0,4 agak gelap 

TabeI4.5. Komponen warna pada bangunan 
Sumber : lokakarya Nasional Penyusunan Standar Perencanaan 
bangunan Prasarana Olah raga, SNl T 25-1991-03 

PENGKONDISIAN UDARA 

Ventilasi vertical 

Gambar 4.3. Pengkondisian Udara Secara 
Ventilasi Vertikal 
Sumber : PB. Djarum 

Memanfaatkan perbedaan 

sushu/temperature dalam 

ruangan untuk mengarahkan 

udara panas keluar malalui 

bukaan atas dan menarik udara 

melalui bukaan bawah. Untuk 

menarik udara keluar digunakan exhaoust fan pada dinding dan 

balingdo pada atap bangunan. Dan diterapkan dengan memperhatikan 

perletakan arena sehingga aliran udara vertical yang terjadi tidak 

mempengaruhi shutllecock. 

PENCAHAYAAN BUATAN 

Sistem pencahayaan buatan 

Difuse lighting, 

~ System pencahayaan memantulkan tidak langsung. 
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./ Dapat membaur dengan pencahayaan alami. 

./ Potensial mengurangi glare. 

Perletakan sumber cahaya 

Sumber cahaya buatan, diletakkan pada sisi memanjang lapangan 

denganjarak 1 m serta ketinggian 12 m untuk pertandingan, atau 10 m 

untuk latihan. Dimana visual pemain tidak memandang secara frontal 

sehingga tidah menimbulkan silau. 

Arrnatur Sudut Bias Lampu 

Armature pembatas cahaya berlebih tetap 

dapat menerangi seluruh arena secra merata 

dari kedua sisi arena dimana sudut yang 

terbentuk adalah 50 derajat. 

Jenis tipe lampu 

./ Tipe lampu yang digunakan adalah tipe lampu Rluorescent Tube 

TL. 

./ Efisiensi energy cukup tinggi (5000-8000 jam) . 

./ Tipikal warna 3000-6500 K serupa cahaya alami siang han 

(6000K). 

4.3.4. Program lokasi dan tapak 

Gambar 4.4. Peta Lokasi 8WK VII Kec. Banyumanik 
Sumber : 8apeda kota semarang 
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Site terpilih berada di BWK Vil Kelurahan Gedawang Kecamatan 
o 

------- -- - ------
Banyumanik. Lahan pada alternatif tapak ini merupakan lahan kosong 

yang sudah tidak terpakai lagi. Batas tapak adalah: 

v' Utara : Pemukiman penduduk, polres 

v' Selatan : JI. Karang rejo raya, rumah penduduk 

v' Timur : SDN Srondol wetan 02,SMAN 4, SMPN 21 dan 

rumah penduduk 

v' Barat : rumah penduduk dan indomart 

BWK VII,Kel. Gedawang Kecamatan Banyumanik dengan KDB= 40% 

dan KLB= 0,8. 

Pemilihan tapak di atas juga mempunyai pertimbangan sebagai berikut: 

v' Aksesbilitas yang mudah dan baik misal pencapaian ke lokasi dan 

untuk menunjang fasilitas publik. 

v' Tersedianya jaringan utilitas kota yang baik, seperti jaringan listrik, 

air bersih, komunikasi, sistem pembuangan sampah dan drainase. 

v' Ukuran dan bentuk lahan mencukupi untuk bangunan Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis di Semarang serta topografi 

tanahnya dengan kondisi tanah yang baik. 
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JI. Karang rejo raya Kios-kios 

Gambar 4.5. Alternatif Site terpilih 
Sumber: Dokumen pribadi 
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BABV 

KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

Penekanan desain yang digunakan dalam proyek ini adalah penerapan 

"Arsitektur Eco-Tech" 

Dasar pemikiran 

I Pendidikan I Pelatihan 

Karakter Permainan Bulutangkis 

(Dinamis, Cepat, Ringan, Kuat) 

1 
! 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Bulutangkis di SEMARANG 

~ 

Ruang Luar I Tampilan bangunan 

! 
(Ringan, Kuat, Kokoh) 

Pertimbangan dampak 
lingkungan yang mengarah Teknologi struktur, 
pada pembangunan yang material bahan struktur 
berkelanjutan 

Arsitektur High-Tech 

Arsitektur Eco-Tech I. 
I 

Gambar 5.1 Diagram Dasar pemikiran teori penekanan desain 
Sumber: dok. pribadi 

Pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis ini didirikan dengan tujuan 

meningkatkan kualitas para atlet binaan dalam bermain olahraga bulutangkis di 

tingkat nasional maupun internasional. Perencanaan pembangunan Pusat 

pendidikan dan pelatihan bulutangkis mengarah pada bangunan teknologi yang 

berwawasan lingkungan, guna mengurangi dampak negatif dari lingkungan 
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sekitar dan mengendalikan efisiensi dalam penggunaan material dan energi, 

dan area pengembangan. 

5.1.1. Interprestasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain 

1. Pengertian dan Dasar- Dasar Eco-Tech 

Eco- Tech berasal dari kata ekologis dan teknologi. Ekologis 

dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal 

balik antara makhluk hid up dan lingkungannya 1, sedangkan teknologi 

dapat didefinisikan sebagai studi aktivitas yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, yang menghasilkan 

perubahan- perubahan dalam dunia materi. 

Eco-tech dapat didefinisikan sebagai studi yang mempelajari 

suatu teknologi dengan tuntutannya sesuai dengan kemajuan jaman 

untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan manusia yang terintegrasi 

dengan alam dan mempunyai hubungan timbal balik antara makhluk 

hidup dan lingkungannya. 

Eco-tech arsitektur dapat diartikan sebagai arsitektur dengan 

teknologi yang berwawasan lingkungan. Prinsip eco-tech yang 

berkembang saat ini merupakan suatu gabungan dari dua prinsip 

dalam merancangan bentuk arsitektur, yaitu sustainable 

(pembangunan berkelanjutan) dan high technology. Bangunan yang 

menggunakan prinsip ini dapat juga dikatakan sebagai green build. 

Eco tech dapat mengurangi dampak negatif dari lingkungan sekitar 

dan mengendalikan efisiensi dalam penggunaan material dan energi, 

dan area pengembangan. 

1 Frizk,H & Suskiyatno,B.,(200S), Dasar- Dasar Eko-Arsitektur, Kanisius, Yogyakarta 
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2. 8 eberapa faktor lain yang mempengaruhi suatu bangunan eko-

a. Faktor bahan, lingkungan vernakular cenderung menggunakan 

bahan dari alam atau bahan yang bersahabat dengan alam. 

b. Faktor iklim, dan konstruksi yang digunakan selalu mengacu 

kepada lingkungan sekitarnya sehingga bentuk - bentuknya 

merupakan hasil dari pemecahan terhadap permasalahan 

lingkungannya khususnya iklim. 

c. Pemilihan lahan, lahan memberikan arti pada bangunan dari segi 

fisik (kondisi religi). 

d. Faktor sosial - budaya, faktor sosial melingkupi struktur keluarga, 

hubungan masyarakat dan mata pencaharian sedangkan faktor 

budaya meliputi pandangan manusia terhadap alam, ide hidup yang 

ideal, simhol- simbol, kepercayaan dan agama. 

3. Eco-tech, Claus Daniel3 

• Low tech 

Dengan analisa teknis yang tepat,dapat dikurangi pemakaian alat 

mekanis dan teknis. Instalasi dan pengaturan iklim mikro dapat 

dikurangi. 

• Mid tech 

Dengan perkembangan teknologi bangunan terbaru dapat 

dibangun bangunan yang ringan dan lebih flexible, bahan 

bangunan transportasinya dapat dikurangi. 

2 http ://www.architerian.net/myforum/viewtopic.php?id=2560 September 11, 2009, 9:15:05 AM 
3 http://www.architerian.netlforum/viewtopic. php?id=2560 
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. • High tech 
------ - - -

Pemakaian teknologi diutamakan yang terbaru karena lebih efisien 

dan interaktif apabila dibandingkan dengan teknik yang sudah 

ada, karena merupakan pengembangan yang lebih berkelanjutan. 

4. Eco-tech terbagi kedalam 6 prinsip 

1. Struktural expression 

Mengekspresikan struktur ke dalam bangunan sehingga struktur 

terexpose menjadi suatu estetika tersendiri selain sebagai penahan 

gaya dan beban. 

Bentuk struktur yang diekspos menjadi elemen estetika bangunan. 

Dimana mesimbiosiskan arsitektur dan teknologi. Dari sudut 

pandang arsitek merupakan bentuk ornamen sedangkan dari 

engineer merupakan struktur. 

2. Sculpting the light 

Mengekspresikan cahaya sebagai suatu karya dan lebih terlihat 

terkesan mendalam, dan terlihat lebih dramatis. 

Konsep lightness dan transparency sebagai elemen estetika yang 

menjadi karakter bangunan eco-tech. Pengguna material kaca 

transparan dan struktur merupakan karakter bangunan itu sendiri. 

3. Energy matters 

Merancang bangunan dengan memperhatikan lingkungan 

setempat. Bangunan juga dirancang sedemikian rupa agar efisien 

dan hemat energi. 
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Gambar 5.2. efisiensi atap sebagai 
penghemat energi 

Gambar 5.3. efisiensi jendela 
sebagai penghemat energi 

Sumber : dokumen pribadi Sumber : dokumen pribadi 

4. Urban response 

Hubungan bangunan dengan lingkungan sekitarnya lebih 

dikhususkan ke kota di sekeliling nya. 

Suatu kerangka kerja yang interaktif dan terbuka, sanggup 

mengakomodasikan suatu campuran perbedaan yang tinggi atas 

keraguan dan waktu pemakaian. Respect for user, memperhatikan 

dan melibatkan perngguna bangunan dalam proses mendesain. 

5. Making conections 

Menjelaskan tentang hubungan bangunan satu dengan bangunan 

lain, hubungan bangunan dengan fasilitas pendukung dan 

keterpaduan antara bangunan dengan lingkungan. Memakai 

struktur canggih dengan memadukan alam dan teknologi. 

6. Civil symbolism 

Simbollisasi bangunan dengan mengikuti berbagai aspek 

dilingkungan sekitar banguan atau membuat simbol baru terhadap 

daerah sekitarnya. Sentuk arsitektur yang timbul sebagai simbol 

publik atau civic simbolis dengan menonjolkan kemajuan teknologi 

dan lebih mengekspresikan pentingnya suatu gabungan atau 

simbiosis antara teknologi dan tradisi, local dan universal, alam dan 

bangunan. 
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5.1.2. Studi Preseden 

The Beijing University of Technology Gymnasium4 

Universitas Teknologi Beijing (BUT) Gymnasium adalah tempat 

Olimpiade hanya terletak di wilayah tenggara Beijing. Tahun depan, akan 

berfungsi sebagai tempat Bulutangkis dan berirama Senam untuk 

Olimpiade 2008. Dengan luas bangunan 24.383 meter persegi, memiliki 

kapasitas 7.500 tempat duduk. Gimnasium termasuk ruang kompetisi 

dan ruang pemanasan. 

Gambar 5.4 The Beijing 
Sumber: http://www.google.co.id 
limgres?imgurl=http://images.beijin 
02008 

Gambar 5.5 The Beijing University of 
Technology Gymnasium. sumber: 
http://en.beiiinq2008.cn/cptvenues/ve 

Sebuah rekor dunia dalam struktur kubah suspense 

Gambar 5.6 Struktur Kubah 
Sumber: http://www.google.co.id 
limgres?imgurl=http://images.beijin 
g2008 

The Gimnasium menawarkan suspensi 

terbesar di dunia dengan langit-Iangit 

kubah berdiameter 93m. Selain itu, 

baja yang digunakan dalam 

memproduksi struktur memiliki berat 

kurang dari 1.200 ton, rata-rata 60kg 

per meter persegi. 

4 http://www.google.co.idjimgres?imgurl=http:jjimages.beijing2008. 2 Maret 2011. 
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Advanced ventilasi dan sistem pendingin udara 

Baik ruang bulutangkis dan senam 

berirama memiliki persyaratan ketat 

untuk keeepatan angin selama 

kompetisi. Khusus untuk bulutangkis, 

Gambar 57 Struktur atap (IBF) standar Federasi Bulutangkis 
Sumber: http://www.google.eo.id 
limgres?imgurl=http://images.beijin Internasional adalah suhu ruang 
02008 

konstan 26 derajat Celeius, dengan keeepatan angin tidak lebih tinggi 

dari 0,2 m I s. Gymnasium memiliki standar IBF keeepatan angin dan 

juga menjaga suhu ruangan konstan pada 25 derajat Celeius. 

Zhang Ailin, wakil presiden 

mengungkapkan bahwa rahasia 

terletak di kursi penonton. Oi bawah 

setiap kursi lainnya, ada tiga ventilasi 

13 em diameter - total 9.100 ventilasi 

Gambar 5.8 Kursi penonton 
Sumber: http://www.google.eo.id tersebar di seluruh gimnasium. 
limgres?imgurl=http://images.beijing 
2008 

Ramah lingkungan 

Sejumlah metode hemat energi dan ramah lingkungan digunakan di 

Gymnasium. antara lain daur ulang air hujan, tanah digunakan sebagai 

sumber pemanasan di musim dingin, dan pompa air panas sebagai 

sumber untuk pendingin di musim panas. 

Statistik yang relevan: 

Gimnasium luas tanah: 6,6124 meter persegi, 
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Luas bangunan: 24.383 meter persegi, 

Kompetisi area: 1.500 meter persegi (approx). 

Games-time tempat duduk: 7508 kursi (5.767 permanen,1.741 

sementara) tinggi bangunan: Kompetisi Hall 25,9 m; Hall Pemanasan 

15,5 m Bangunan lantai: 1 lantai basement dan 4 lantai diatasnya. 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

Penerapan penekanan prinsip desain ecotech architecture pada proyek 

Pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis ini sebagai bangunan 

olahraga dimana pergerakan arus manusia cukup tinggi terutama pada 

saat pelatihan untuk itu perlu diimbangi dengan keseimbangan alam dan 

bangunan sehingga ada perpaduan antara manusia dan lingkungan dan 

teknologi. 

Penerapan pada Pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis antara 

lain: 

• Dalam efisiensi penggunaan lahan 

Lahan yang semakin sempit, mahal dan berharga tidak harus 

digunakan seluruhnya untuk bangunan, karena sebaiknya selalu ada 

lahan hijau dan penunjang keberlanjutan potensi lahan. 

• Dalam penggunaan teknologi dan material baru 

./ Merancang sistem pendingin atau ventilasi udara yang tidak 

mempengaruhi laju shuttlecock. 

Kemudian, didapatlah model ideal sistem pendinginan 

ruangan hall bulutangkis dengan memakai lubang corong 

udara berukuran kecil di bawah kursi penonton. 
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Sistem ventilasi yang dikontrol komputer ini meniupkan udara 

dingin yang kekuatannya kecil, sehingga disebut sebagai 

'bisikan' saja ketimbang hembusan. 

"Udara di sini tidak pernah berhembus lebih kencang daripada 

0,2 meter per detik," terang Profesor Zhang Ailin, pengajar di 

Universitas yang ikut mendesain sitem ini sekaligus sebagai 

manajer venue kepada Reuters. 5 

./ Memanfaatkan atap lovera yang bisa dibuka dan ditutup 

Gambar 5.9. Atap Lovera 
Sumber: http://www.chanakadoor.com/productllovera/ 

Keunggulan : 

• Oapat dibuka tutup dengan gerakan 90 derajad. 

• Kontrol fleksibel untuk sinar matahari & ventilasi anti 

karat. 

• Bebas perawatan - mudah dibersihkan. 

• Oioperasikan secara manual atau otomatis. 

• Praktis, dekoratif, dan fungsional. 

Kegunaan: 

• Kanopi - Void - Garasi - Koridor - Pergola - Tempat 

Jemur - Teras - Taman - Indoor Gym - etc. 

5 http://www.detiksport.com/read/2008/08/11/173044/986680/79/pendingin-spesial-u ntuk-bu lutangkis. 2 
Maret 2011 
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• Dalam manajemen limbah 

- Membuat sistem pengolahan limbah domestik seperti air kotor 

(black water, grey water) yang mandiri dan tidak membebani 

sistem aliran air kota. 

- Cara-cara inovatif yang patut dicoba seperti membuat 

Rainwater treatment. 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan yang timbul adalah : 

" Kenyamanan ruang pelatihan bulutangkis" 

Aspek lingkungan dan arsitektural dalam penataan 

ruang pendidikan dan pelatihan harus saling berkaitan 

sehingga terwujud ruang yang dinamis dan nyaman bagi 

pemain bulutangkis maupun pengunjung. 

5.2.1. Interpretasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain 

Kenyamanan 

Gambar 5.10 Ruang terbuka 
Sumber: www.google.co.id 

Kenyamanan adalah segala sesuatu yang 

memperlihatkan penggunaan ruang secara 

harmon is, baik dari segi bentuk, tekstur, 

warna, aroma, suara, bunyi, cahaya, dll 

dalam keteraturan, kedinamisan, dan 

keragaman yang saling mendukung 

terhadap penciptaan ruang bagi manusia, sehingga mempunyai nilai 

keseluruhan yang mengandung keindahan. 

(Sumber: J. 0 Simon, 1997, Landscape Architecture) 
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Faktor - faktor yang mempengaruhi kenyamanan ruang luar antara lain: 

• Sirkulasi 

• Iklim atau kekuatan alam 

• Bising 

• Aroma (bau - bauan) 

• Bentuk 

• Keamanan 

• Kebersihan dan keindahan 

Sirkulasi 

• Sirkulasi juga sangat mempengaruhi dalam pergerakan pemain 

bulutangkis di dalam ruang pelatihan maupun ruang pendidikan. 

• Alur sirkulasi dapat diartikan sebagai penghubung ruang - ruang 

suatu bangunan atau suatu deretan ruang- ruang yang ada di dalam 

bangunan, oleh karena itu kita bergerak melalui suatu tahapan 

ruang . Kita dapat merasakan ruang ketika kita berada di dalamnya 

dan jika kita menetapkan tempat tujuan. 

• Sirkulasi adalah suatu sistem pergerakan dari satu tempat ke tempat 

yang lain, yang dipengaruhi oleh pola kegiatan atau aktivitas lokasi 

dan tata guna lahan yang nilainya dapat mempengaruhi nilai lokasi 

tersebut. 

Pada dasarnya ada beberapa sistem sirkulasi yang dapat mempengaruhi 

bangunan, ruang dan tapak, yaitu : 

PENCAPAIAN FRONTAL 

Gambar 5.11 Pencapaian 
Sumber: : Francis OK Ching 

PENCAPAIAN SAMPING 
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5.2.2. Studi Preseden 

Gelanggang Olahraga Remaja di Pekanbaru6 

Gelanggang olahraga ini dibangun sekitar dua 

tahun lalu. Menurut rencana, Gelanggang 

Remaja ini akan digunakan untuk cabang 

olahraga bulu tangkis pada Pekan Olahraga 

Nasional (PON) 2012 mendatang. Gedung ini 

memiliki kapasitas 3.220 tempat duduk 

Sirkulasi pengaturan 

thermal ruanf! 

Sirkulasi pemain 

Sirkulasi pengunjung 

Gambar 5.12 gelanggang olah raga remaja pekan baru 
Sumber: www.google.com 

6.2.2. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

Untuk memberikan kenyamanan bagi pemain bulutangkis dan 

pengunjung pada ruang pelatihan, ada beberapa kemungkinan yang 

dapat dilakukan seperti: 

Sirkulasi juga sangat mempengaruhi dalam pergerakan pemain 

bulutangkis di dalam ruang pelatihan maupun ruang pendidikan. Sirkulasi 

untuk ruang dan bangunan sebaiknya dibedakan menjadi: 

PENCAPAIAN FRONTAL 

Gambar 5.13 Pencapaian 
Sumber: : Francis O.K. Ching 

6 www.hariansUIllutpos.com/20 1 0102/33181 /honda-db .. 

PENCAPAIAN SAMPING 

131 



.' 



r 

DAFTAR PUSTAKA 

Darma Setiawan, Christian: Puspake Suma, Lestari 992, Teknik Pencahayaan dan Tata 

Letak Lampu, PT. Grasindo, Jakarta. 

Dinata, Drs. Marta, M.Pd. 2006. Bulu !angkis 2. Ciputat :penerbit Cerdas Jaya. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1995. 

Osram. 1985. Indoor and Outdoor Lighting, Berlin-Munchen. 

Pilips. 1988. Compact lighting Catalogue 1987/1988. Netherlands. 

Neufert, Ernst, 1994, Data Arsitek, jilid 1 dan 2 Erlangga ,Jakarta. 

Salim, Agus.2008. Buku Pintar Bulutangkis. Bandung: Penerbit Nuansa. 

http://www.architerian.netlmyforum/viewtopic.php?id=2560 September 11, 2009, 
9:15:05AM 

http://www.architerian.netlforum/viewtopic.php?id=2560 

http://en.wikipwdia.org/wiki/badminton 

www.pbsLcom 

www.worldbadminton.com 

http://definisLnetlstory.php?title=pendidikan-2, 18 januari 2010 pkl 15:20 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pelatihan. 18 januari 2010 pk110:25 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bulutangkis. 15 januari 2010 pkl 02:05 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bulu tangkis. 10 Januari 2011. pkl 10:00 

http://www.badmintononline.com 

http://gerflor.com 



http://www.pdpersi.co.id/kegiatan/hospex07/rukunciptal 

http://en.beijing2008.cn/cptvenues/venues 

http:// Sprat Cotland.org.uk 

wwW.har!ansumutpos.com/201 0102/33181 Ihonda-db .. 

http://www.detiksport.cbm/read/2008/08/11 1 173044/986680/79/pendingi n-spesial-u ntuk
bulutangkis. 2 Maret 2011 





LAMPIRAN 



, 

Table S.1 Sports lighting Recommendations 

Spo,t level of E VI V2 Ra Tk Group 
aCTivlly (Iu.) (K) Legend to Table B.1 (see following pages) 

Archery A t : Training (amateur and professional) 
indoor: , : General recreation 
· shooting line tI , 100 03 0 .4 60 2000 

co 500 03 0 .4 60 2000 ca . National competition (amateur) 

op n .• 
cpo National and international competition (professIOnal), 

• target 11 , 300' n.a, n.' 60 2000 wllhour (HO)TV requirements 
co 500' n • . n. 60 2000 E: Average (maintained) minimum horizontal illuminances 
op n .• al ground level or, when level marked With •. average 

Imaintained) minimum verllcal illuminance 
outdoor" n.a," Not applicable 
· shooting hne Ii ' 50 0.3 0.4 60 2000 Ul : Illuminance uniformity: Emm l Emax 

c. tOO 0.3 0.4 60 2000 U2 : Illuminance uniformity: E mini E <tV 
cp n .el. 

- lmget 1/, 100' n.a. na 60 2000 All: Colour rendering index 0. 200' n,a. " .a. 60 2000 Tk: Correlaled colour lemperature (kelVin) 
cp o.a. Group: As speCified by CIE in Publication No. 83. 

AthletiCS A 
indoor 1/, 200 0.3 0 .5 65 2000 

ca 300 0.4 0 .5 65 4000 
ep 500 0.5 0.7 65 4000 

o utdoor t i t 100 0.2 0.3 20 2000 r:tll;:. ... ;:;: :.~~=;~~::~~J1 
~a 200 0.2 0 .3 20 2000 
cp 400 0 .3 0 .5 65 4000 , l' 

iii 
";. 

Badmmlon a ,.-I ~ ... :u _ <oj 

t l r 300 0 .4 0.6 65 4000 
ca 600 0 .5 0 .7 65 4000 
cp 800 0 .5 0.7 65 4000 .... ; 

aaseball a 
Infield 1/, 150 0 .3 0 .5 65 4000 

ea 300 0 .4 0.6 65 4000 
0(-. -~ .. .. - .. ~- .. --.. - : ----........ --.. ...:. cp 750 05 0 .7 65 4000 

outfield II, 100 0 .2 0.3 65 4000 <---~----{~1-;;':';'~-¢-11-"-~-"+ .' ., ~ 
c. 200 0 .3 04 65 4000 
cp 500 0 .4 0 .5 65 4000 

Basketball a 
indoor I I , 300 04 06 65 4000 

ca 400 0.5 0 .7 65 4000 
op 600 05 07 65 4000 

oUfdoor II, 100 02 03 60 2000 
ca 200 03 04 60 2000 
cp n.a. 

811:ycle racIng {track} a Standard Ruang Fitnes 
i ndoor t l , 200 03 0.4 65 4000 

ca 300 0.4 0 .5 65 4000 
cp 500 0 .4 0 .5 65 4000 

o ufdoor tl , 100 0.2 0.3 20 2000 
co 200 0 4 0.5 65 4000 
ep 400 0.4 0 5 65 4000 

II II 

Ii 
U ~I'\I 1..:11'\1 

1 
TRIBUN TRrBUN 

Gambar 3.21. Penempatan Tribun 
Sumber: dol<umen pribadi 
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Gambar Ukuran Lapangan Bulutangkis & Potongan 
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Gambar 3.15. Ukuran Lapangan bulutangkis 

Sumber: Standard IBF 

Gambar 3.16. Potongan lapangan bulutangkis 
Sumber : Standard IBF 
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Penempatan Titik lampUi 
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Sumber: Standard ISF 
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