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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Olahraga termasuk salah satu bidang yang dapat menaikkan citra bangsa di mata 

dunia, salah satunya Bulutangkis. Kepopuleran olahraga ini dimulai ketika Indonesia berhasil 

menorehkan tinta emasnya di kejuaraan-kejuaraan olahraga dunia di era tahun 80-an. Dan 

sampai sekarang, dengan kemenangan atlet Indonesia di ajang Yonex All England Open 

Badminton Championship 2014, menjadi bukti bahwa PBSI mampu menjaga kejayaan dunia 

perbulutangkisan. 

Dari sektor Ganda Campuran, Lilyana Natsir (Butet) berhasil memenangkan kejuaraan 

Yonex All England 2014 bersama Tantowi Ahmad melawan pasangan China, sedangkan M. 

Ahsan dan Hendra Setiawan yang berada di ranking satu dunia berhasil mengalahkan 

pasangan dari Jepang. Tentunya Indonesia patut bangga atas keberhasilan PBSI dan atlet atlet 

Indonesia ini. Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) sebagai induk organisasi di 

Indonesia memang sedang giat-giatnya membangkitkan kembali kejayaan dunia 

perbulutangkisan Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi PBSI yaitu selaku organisasi profesional 

harus mampu mencetak atlet-atlet bulutangkis Indonesia menjadi juara dunia dan 

mempopulerkan kembali bulutangkis diseluruh tanah air. Sejalan dengan visi tersebut diatas, 

salah satu misi PBSI adalah untuk meningkatkan dan memantapkan pengembangan kualitas 

pembinaan dan pelatihan bulutangkis didaerah yang meliputi pelatda, pusdiklat, serta klub 

dalam menjaring atlet-atlet muda potensial. 

Mantan Sekretaris Pengcab Semarang, Djohar Djashari yang saat ini menjabat sebagai 

Pengprov PBSI Jawa Tengah bidang Keabsahan (2012-2016), mengatakan membina tidak 

semudah membalikkan telapak tangan. Perlu proses panjang untuk mencetak pemain 

berkualitas. Dengan banyaknya kejuaraan juga akan melahirkan pemain potensial. 

(www.suaramerdeka.com). “Pebulutangkis yang sudah jadi atau berprestasi, kebanyakan 

dihasilkan melalui penggodokan dari Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat). Dan kebetulan 

Semarang tidak mempunyai Pusat Pelatihan, sehingga sulit bersaing dengan daerah lain, 

seperti Kudus maupun Surakarta yang telah mempunyai sistem pembinaan itu,” katanya. 

Banyaknya klub di Semarang yang ikut berpartisipasi di setiap kejuaraan yang bertaraf 

lokal, regional, maupun nasional yang diselenggarakan, menjadi alasan Semarang sebagai 

salah satu daerah di Indonesia memiliki potensi atlet-atlet yang cukup menjanjikan. Tercatat 

hingga tahun 2014 awal sebanyak 29 klub terdaftar yang total seluruh anggotanya 819 orang 

dan aktif mengikuti setiap kejuaraan regional yang diselenggarakan oleh PBSI Kota Semarang. 

Dari jumlah tersebut sekitar 50% adalah anggota dengan usia antara 13-18 tahun, 33% usia 

antara 8-12 dan 18% di atas 18 tahun. Rentang usia 13-18 tahun tersebut merupakan usia 

yang tepat untuk menjadi peserta latihan di Pusdiklat. Jumlah anggota klub dalam rentang 

usia tersebut relatif banyak dan diantaranya pasti terdapat bibit-bibit atlet bulutangkis yang 

berpotensi. Angka tersebut barulah di Semarang. Bagaimana dengan daerah-daerah lain di 

Jawa Tengah? Dengan 35 cabang PBSI yang ada di Jawa Tengah maka ada ratusan bahkan 

http://www.suaramerdeka.com/
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ribuan klub yang kemungkinan besar mempunyai potensi atlet-atlet muda bulutangkis yang 

berbakat. 

Tidak hanya itu, berdasarkan Data Anggota PBSI Jawa Tengah tahun 2012 (Pengcab 

PBSI Kota Semarang) menyebutkan bahwa Semarang menduduki peringkat kedua setelah 

Kudus dengan memiliki jumlah anggota/ atlet sebanyak 1640 orang, Kudus berada di 

peringkat pertama dengan jumlah atlet 2.275, disusul Kota Surakarta dengan jumlah 591 

atlet. Tabel 1.1. 

 

No. Atlet Pengurus 
Kab/ Kota 

Pelatih Wasit Jumlah 

1. Kab. Kudus 2.275 17 81 47 2.420 

2. Kota Semarang 1.640 32 39 - 1.711 

3. Kota Surakarta 591 23 25 44 683 

 

 

Hal ini menunjukkan bahwa Semarang sangat berpotensi untuk dibangun sebuah 

Pusdiklat. Kota Surakarta yang hanya memiliki 591 atlet tetapi sudah diwadahi Pusdiklat PMS, 

kenapa Semarang yang jelas-jelas mempunyai 1.640 atlet tidak diwadahi untuk menjadi 

pemain profesional? Berdasarkan penuturan Bapak Djohar Djashari, seringnya menggelar 

turnamen, sebenarnya bisa dijadikan arena penjaringan atlet berbakat. Hanya, karena tak 

punya pusdiklat, beberapa atlet terpaksa pindah ke daerah lain. Kalau mereka hanya berdiam 

di Semarang, prestasi tentu tidak akan berkembang. Sekarang tidak ada alasan lain bagi atlet 

untuk tidak berpindah ke daerah lain. 

Tahun 2014, dari 101 atlet yang berusia 15-18 tahun, ada 6 atlet yang berpindah klub 

di luar Kota Semarang. Atlet tersebut antara lain. 

 

No. Nama Lengkap PA/ 
PI 

Tempat/ 
Tanggal Lahir 

Alamat Klub PB 
Asal 

Klub PB 
Sekarang 

1 Bintang Pandeka 
Hogantara 

PA Semarang, 08 
November 
2000 

Jl. Gedung Batu Utara III / 21 
A Semarang 

Altrec Pindah ke 
PB. 
CANDRA 
WIJAYA 

2 Elvina Adrielia 
Santoso 

PI Salatiga, 05 
Oktober 1999 

Jl. Jendral Sudirman Salatiga Altrec Pindah ke 
Salatiga 

3 Nandini Putri 
Arumni 

PI Blora, 22 
Februari 2001 

Griya Mulia Loka Blok B III / 13 
RT 002 RW 018 Kel. 
Sendangmulyo,  Kec. 
Tembalang Semarang 

Atlantic Pindah ke 
PB. 
DJARUM 
Kudus 

4 Kevin Santoso PA Semarang, 14 
Mei 2000 

Jl. Kartini I / A5 RT 006 RW 
002 Kel. Karangturi, Kec. 
Semarang Timur Semarang 

Pendowo Pindah ke 
PB. 
DJARUM 
Kudus 

5 Nike Raissa Dewi 
Nugroho 

PI Semarang, 23 
November 
1999 

Jl. Muara Mas VII / 57 
Semarang 

Pendowo Pindah ke 
PB. 
DJARUM 
Kudus 

Tabel 1.1. Daftar Anggota PBSI Jawa Tengah tahun 2012 

(Sumber : Pengcab PBSI Kota Semarang) 

Tabel 1.2. Daftar atlet yang pindah ke daerah lain 
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6 Tio, Clara Celeste 
Triono 

PI Semarang, 18 
April 2001 

Jl. Kuala Mas XI / 531 RT 003 
RW 014 Kel. Panggung Lor, 
Kec. Semarang Utara 
Semarang 

Cendra 
wasih 

Pindah ke 
PB. 
DJARUM 
Kudus 

 

 

Hal-hal tersebutlah yang mendasari direncanakannya sebuah Pusat Pendidikan dan 

Latihan Bulutangkis di Semarang. Apabila Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis tidak 

segera didirikan, khawatir jumlah atlet yang berpindah akan semakin banyak, sehingga 

Semarang tidak mempunyai atlet yang berpotensial lagi. 

Tujuan utama Pusat Pendidikan dan Latihan Bulutangkis di Semarang untuk membina 

atlet-atlet daerah Semarang dan sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah supaya dapat meraih 

prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Pusdiklat Bulutangkis di Semarang tidak 

hanya sebagai wadah pembinaan dan pelatihan, tetapi juga menjadi salah satu tempat seleksi 

atlet-atlet berbakat dari sekitar daerah Semarang yang akan menghadapi pertandingan-

pertandingan Nasional di daerah tertentu maupun Internasional.  

Dalam perencanaan dan perancangannya Pusat Pendidikan dan Latihan Bulutangkis di 

Semarang ini berupa bangunan baru yang berada di Kota Semarang yang disesuaikan dengan 

kebutuhan fasilitas olahraga bulutangkis untuk program pelatihan dan pertandingan seleksi 

atlet. Sedangkan perencanaan lokasi dan tapak disesuaikan dengan peruntukkan lahan yang 

tercantum dalam RDTRK Semarang. 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memperoleh suatu judul 

Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan desain yang spesifik sesuai 

karakter/ keunggulan judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan untuk 

mempermudah proses pengerjaan pada tahap LP3A sampai dengan Desain Grafis. 

1.1.2. Sasaran 

Sasaran dari pembuatan laporan ini adalah untuk tersusunnya usulan langkah-

langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan Pusdiklat Bulutangkis di 

Semarang, berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan (Design Guidelines 

Aspect) dan alur pikir proses penyusunan LP3A (Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur). 

 

1.3. Manfaat 

1.2.1. Subyektif 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai jenjang Strata S1 Teknik 

Arsitektur, dan sebagai pegangan dan acuan dalam perencanaan dan perancangan 

Pusdiklat Bulutangkis di Semarang yang akan dilaksanakan pada saat studio grafis. 

 

 

 

(Sumber : Pengcab PBSI Kota Semarang) 
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1.2.2. Obyektif 

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan, 

baik bagi mahasiswa yang bersangkutan maupun bagi mahasiswa lain dan masyarakat 

umum. 

 

1.4. Ruang Lingkup Pembahasan  

1.4.1. Substansial 

Lingkup Pembahasan dititikberatkan pada lingkup Ilmu Arsitektur terutama 

perancangan standar Pusdiklat Bulutangkis yang berkaitan dengan perencanaan dan 

penataan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis di Semarang. Hal-hal di luar ilmu 

arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan dan mendukung 

permasalahan utama. 

1.4.2. Spasial 

Perencanaan dan perancangan Pusdiklat Bulutangkis ini berada di kota Semarang 

dengan memperhatikan standar-standar perancangan sebuah Pusdiklat dengan segala 

fasilitas penunjangnya. 

 

1.5. Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan ialah dengan mengadakan pengumpulan data primer dan 

data sekunder yang akhirnya dianalisa sehingga memperoleh dasar program perencanaan dan 

perancangan. Metode yang digunakan antara lain : 

1.5.1. Metode Deskriptif 

Metode deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan 

data ditempuh dengan cara : studi literatur/ pustaka, data dari instansi terkait, 

wawancara dengan narasumber, observasi lapangan serta browsing internet. 

1.5.2. Metode Dokumentatif 

Metode dokumentatif, yaitu dengan mendokumentasikan data yang akan 

menjadi bahan dalam penyusunan ini. 

1.5.3. Metode Komparatif 

Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan studi kasus terhadap tempat-

tempat yang juga menyajikan konsep seperti Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis 

ini. 

 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Pusat Pendidikan dan Latihan Bulutangkis di Semarang adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, lingkup 

pembahasan, metode pembahasan dan sistematika pembahasan serta alur pikir. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan tentang Bulutangkis, sejarah dan perkembangan Bulutangkis di 

Indonesia, tinjauan Pusdiklat Bulutangkis; persyaratan gedung olahraga 
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bulutangkis; analisa pengunjung, analisa aktivitas, analisa fasilitas, organisasi 

ruang dan studi preseden. 

BAB III  TINJAUAN LOKASI 

Berisi uraian tentang kondisi dan kebijakan tata ruang Kota Semarang, kondisi dan 

kebijakan tata ruang yang tepat untuk fasilitas olahraga, serta potensi Kota 

Semarang sebagai lokasi perencanaan. 

BAB IV  KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

Berisi kesimpulan, batasan dan anggapan yang digunakan sebagai dasar 

perencanaan dan perancangan Pusdiklat Bulutangkis di Semarang. 

BAB V  PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PROYEK 

Berisi uraian yang berkaitan dengan dasar pendekatan dan analisis untuk 

menentukan program perencanaan dan perancangan berdasarkan aspek 

fungsional, kontekstual, teknis, kinerja dan arsitektural. 

BAB VI  PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PROYEK 

Berisikan konsep dasar perencanaan dan perancangan serta program dasar 

perencanaan dan perancangan. 
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1.7. Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan Pengumpulan Data 

dari Pengcab Kota Semarang dan 

Pengda Jawa Tengah serta 

Pengumpulan data dari Literatur 

 

Landasan teori dengan studi literatur mengenai 

pengertian, sejarah dan perkembangan serta 

standar analisa perencanaan mengenai  bangunan 

Pusdiklat Bulutangkis 

 

Penyusunan Sinopsis BAB I 

dan BAB II 

 
BAPPEDA Semarang 

 

Buku Pedoman PB PBSI, Anggaran Rumah 

Tangga PBSI, Pengcab Semarang, 

Kurikulum Bulutangkis Indonesia 

 

LATAR BELAKANG 
AKTUALITA 

 Bulutangkis masih menjadi salah satu olahraga yang paling popular dikalangan 
masyarakat, bahkan dari anak-anak hingga remaja. Tahun 2014, 50% atlet Kota 
Semarang merupakan kalangan masyarakat usia dari remaja hingga anak-anak (13-18 
tahun). 

 Menurut Data Anggota PBSI Jawa Tengah tahun 2012 (Pengcab PBSI Kota Semarang), 
Semarang menduduki peringkat kedua setelah Kudus dengan memiliki jumlah anggota/ 
atlet sebanyak 1640 orang.  

 Menurut mantan Sekretaris Pengcab PBSI Kota Semarang, Djohar Djashari, 
Pebulutangkis Semarang membutuhkan Pusdiklat untuk bisa berkembang dan menjadi 
atlet profesional. Sehingga atlet tidak perlu lagi keluar daerah untuk menjadi atlet yang 
profesional. (sumber : Suara Merdeka , 13 Januari 2007) 

 Berdasarkan data dari Pengcab PBSI Kota Semarang tahun 2014, 29 klub masih aktif 
mengikuti kejuaraan nasional, provinsi, maupun kota. Banyak juga yang menjuarai 
event-event yang di selenggarakan baik oleh Pengprov Semarang maupun kota lainnya. 

 Banyaknya kejuaraan bulutangkis yang diselenggarakan di Semarang baik yang 
merupakan agenda PengCab PBSI Kota Semarang maupun Kejuaraan yang bersifat 
hiburan dan kejuaraan tersebut selain diikuti banyak peserta juga menyerap banyak 
penonton. 

URGENSI 

 Tidak adanya suatu wadah pembinaan dan pelatihan bagi para atlit / insan2 muda 
bulutangkis untuk menjadi pemain profesional di Semarang yang terpadu dan 
dilengkapi dengan fasilitas pertandingan dan fasilitas penunjang yang mendukung 
berlangsungnya proses pelatihan dan pembinaan. 

ORIGINALITAS 

 Perencanaan dan Perancangan Pusat Pelatihan dan Pendidikan Bulutangkis di 
Semarang yang dilengkapi fasilitas pertandingan yang lengkap dan sesuai dengan 
standar KejurProv sebagai acuan dalam penyelenggaraan seleksi atlet. Melihat 
pentingnya kenyamanan pengguna sehingga atlet lebih bisa berkonsentrasi terhadap 
latihannya, maka penerapan konsep desain Arsitektur Bioklimatik yang salahsatunya 
juga menitikberatkan pada kenyamanan pengguna, bisa menjadi alternatif dalam 
merancang Pusdiklat ini. 

F 
E 
E 
D 
B 
A 
C 
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Menentukan Site Lokasi 

Perencanaan 

 

Analisa Aturan-aturan terkait 

mengenai Lokasi Perencanaan, 

RTRW, RDTRK Kota Semarang 

Penyusunan Sinopsis BAB III 

 

Proses LP3A 

 

ANALISA 

 Kebutuhan ruang 

 Penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana 

 Persyaratan-persyaratan 

Aspek Kontekstual 
Aspek Fungsional 
Aspek Arsitektural 
Aspek Teknis 
Aspek Kinerja 

Pendekatan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

Kesimpulan Batasan 

dan Anggapan 

LAPORAN  PERENCANAAN DAN 
PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Pengcab Semarang : 

Potensi Semarang 

sebagai lokasi Pusdiklat  

 

Bappeda Semarang 

 

Gambar 1.1. Skema Alur Pikir 

(Sumber : Analisa Pribadi) 


