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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin berkibarnya karir PSIS Semarang di dunia persepakbolaan 

membuat aktivitas para pemainnya meningkat, sedangkan jadwal latihan 

yang tidak menentu akibat fasilitas-fasilitas yang masih menggunakan 

fasilitas umum dan berjarak cukup jauh dari mess. Dalam hal ini adalah 

fasilitas – fasilitas latihan yang masih menggunakan fasilitas umum 

sehingga harus menyesuaikan sesama pengguna fasilitas tersebut. 

Terlebih para pemain PSIS sebaiknya menggunakan fasilitas latihan dan 

hunian (mess) yang khusus disediakan untuk pemain serta pengurus Klub 

PSIS Semarang, mengingat bahwa para pemain PSIS juga merupakan 

public figure yang dimiliki Kota Semarang. 

Sebagai salah satu langkah untuk mendukung karir PSIS di ranah 

persepakbolaan Indonesia, maka diperlukan adanya mess yang 

menyediakan tempat latihan bagi para pemain PSIS sehingga dapat 

mengoptimalkan waktu untuk berlatih, beristirahat, maupun waktu diluar 

latihan yang dapat dimanfaatkan para pemain untuk kepentingan pribadi. 

Selain itu, jadwal latihan yang tidak teratur akibat tidak adanya tempat 

latihan khusus membuat pengurus tim kesusahan untuk mengatur jadwal 

latihan dengan jadwal tempat latihan yang juga digunakan untuk umum. 

Hal tersebut akan berdampak pada performa para pemain yang tidak 

optimal jika jadwal latihan yang ditetapkan sewaktu-waktu dan tidak teratur. 

Dengan adanya mess dengan tempat latihan yang dapat menunjang 

karir juga memenuhi kebutuhan para pemain PSIS diharapkan menjadi 

salah satu langkah Pemerintah Kota Semarang untuk mendukung serta 
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menciptakan para pemain – pemain yang berbakat dalam memajukan Kota 

Semarang di dunia persepakbolaan Indonesia. 

1.2 Pernyataan Masalah Desain 

1) Bagaimana pengolahan desain bangunan yang difungsikan untuk 

pelatihan sekaligus hunian sehingga dapat menjadi identitas dari PSIS 

Semarang? 

2) Bagaimana pengolahan fasilitas outdoor dan indoor terhadap tapak 

yang berbentuk asimetri sehingga dapat menunjang aktivitas pelaku 

dimana kondisi lingkungan sekitar tapak yang merupakan permukiman 

warga? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Pembahasan 

Sebagai salah satu ikon Kota Semarang, Projek Pusat 

Pelatihan Sepak Bola Klub PSIS Semarang ini bertujuan agar para 

pemain PSIS mendapatkan mess serta tempat latihan pribadi, 

dimana kegiatan-kegiatan latihan, perawatan pemain cidera, 

sosialisasi dengan supporter, serta konferensi pers yang dapat 

ditampung dalam satu kompleks bangunan. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya penataan ruang yang dapat menghubungkan 

antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi 

satu kesatuan bangunan yang berfungsi sebagai tempat latihan 

serta mess khusus untuk para pemain PSIS. Selain itu, kompleks 

bangunan ini nantinya juga dapat mendatangkan profit dengan 

adanya PSIS Store, kafetaria, dan tempat bermain futsal yang dapat 

digunakan untuk publik (namun tetap memprioritaskan jadwal 

latihan dari pemain PSIS). 
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1.3.2 Manfaat 

Dengan adanya Pusat Pelatihan Sepak Bola Klub PSIS 

Semarang ini diharapkan dapat memacu atlit-atlit sepak bola daerah 

untuk dapat bergabung dengan PSIS. Serta dapat meningkatkan 

prestasi Kota Semarang melalui olahraga cabang sepak bola 

dengan memberikan fasilitas khusus guna menunjang 

perkembangan karir sepak bola Kota Semarang di dalam 

persepakbolaan Indonesia. 

1.4 Sasaran 

Berdasarkan Regulasi Liga 1 menurut Hendy Fernandy (2018), dimana 

didalamnya menjelaskan bahwa setiap tim dapat mendaftarkan 30 pemain 

nasional (termasuk 7 pemain U-23), 3 penjaga gawang, dan 4 pemain 

asing (3 pemain asing bebas yang berasal dari benua manapun dan 1 

pemain asing yang berasal dari Benua Asia). Maka sasaran yang dituju 

adalah seluruh warga negara Indonesia maupun warga negara asing untuk 

dapat bergabung ke dalam Klub Sepak bola PSIS Semarang yang tentunya 

melalui tahap seleksi. Dengan pembagian perekrutan berdasarkan usia 

sebagai berikut : 

Pemain Tingkat Usia Lingkup 

Senior  19 tahun Nasional & Internasional 

U-19 17 – 19 tahun Regional 

U-16 15 – 16 tahun Lokal 

Tabel 1.1 Sasaran Pelaku 

(Sumber : Data Survey) 
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Pemain senior dapat berasal dari seluruh wilayah Indonesia dan juga dari 

seluruh benua manapun. Sedangkan untuk pemain U-19 juga dapat 

berasal dari wilayah Jawa Tengah, dan pemain U-16 hanya berasal dari 

Kota Semarang yang juga merupakan pemain SSB (Sekolah Sepak Bola) 

di Kota Semarang, misalnya SSB Biprada, SSS, UNDIP, APAC, SKS, 

EPFC, IMFA. Oleh karena itu, diperlukan asrama / mess sebagai tempat 

tinggal bagi para pemain yang berasal dari luar Kota Semarang. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Agar dalam penulisan landasan teori dan proram ini lebih terarah dan 

sistematis, maka akan dibagi ke dalam 8 (delapan) bab dengan susunan 

sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab I terdiri dari latar belakang masalah, pernyataan masalah desain, 

tujuan dan manfaat, sasaran pelaku yang dituju, serta sistematika 

pembahasan.  

BAB II : Gambaran Umum 

Bab II berisi tentang pembahasan mengenai gambaran umum fungsi 

bangunan, gambaran umum lokasi di luar tapak, serta gambaran umum 

pada tapak.  

BAB III : Pemrograman Arsitektur 

Bab III menguraikan tentang analisa fungsi bangunan, analisa pada tapak, 

analisa lingkungan buatan, serta analisa lingkungan alami. 

BAB IV : Analisa Masalah 

Bab IV menguraikan tentang analisa masalah, permasalahan yang muncul 

pada sekitar tapak, dan pernyataan masalah desain. 

BAB V : Landasan Teoritik 
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Bab V pembahasan mengenai teori yang digunakan sebagai dasar dalam 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan tema desain dan fokus kajian 

serta mengenai permasalahan dominan dalam perancangan. Teori yang 

dibahas pada bab ini yaitu teori arsitektur kontemporer dan teori mengenai 

pengolahan ruang outdoor dan indoor. 

BAB VI : Pendekatan Perancangan 

Bab VI menguraikan tentang pernyataan desain sebagai dasar dalam 

penyelesaian masalah desain berdasarkan teori desain yang digunakan. 

BAB VII : Landasan Perancangan Arsitektur 

Bab VII berisi tentang landasan perancangan tata ruang bangunan, 

landasan perancangan bentuk bangunan, landasan perancangan bahan 

bangunan, landasan perancangan struktur bangunan, landasan 

perancangan wajah bangunan, serta landasan perancangan utilitas 

bangunan.  

  


