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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. DESKRIPSI JUDUL 

”DIFABLE SPORT CENTRE DI SURAKARTA (PENDEKATAN 

ARSITEKTUR EKOLOGIS)” 

Judul di atas dapat kita definisikan pengertian sebagai berikut : 

Difabel : adalah singkatan dari frasa dalam Bahasa Inggris 

“Different Ability People”. yang artinya Orang yang 

Berbeda Kemampuan 

  (www.jurnalperempuan.com/2012). 

Sport : olah raga adalah aktivitas untuk melatih tubuh 

seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga 

secara rohani. (www.wikipedia.com2012) 

Centre : adalah bahasa Inggris yang berarti pusat atau tengah 

dalam bahasa Indonesia. (Jhon M.Echols & Hasan 

Shadily /Kamus bahasa Inggris-Indonesia/ Gramedia) 

Surakarta : disebut juga Solo merupakan salah satu kota yang 

terletak di Jawa Tengah, Indonesia. 

(www.wikipedia.com/2012) 

Pendekatan : pada umumnya pendekatan disamakan denganmetode. 

Dalam pembicaraan ini Pendekatan didefinisikan 

sebagai cara-cara menghampiri objek, sedangkan 

metode adalah cara-cara mengumpulkan. 

(www.scribd.com/2012) 

Arsitektur ekologis : merupakan pembangunan berwawasan lingkungan,  

dimana memanfaatkan potensi alam semaksimal 

mungkin. (www.wikipedia.com/2012) 

Penjabaran arti kata-kata di atas dapat di simpulkan judul memiliki 

pengertian merancang pusat olah raga untuk menampung aktifitas olah raga 

seseorang yang memiliki keterbatasan gerak dan kemampuan di daerah kota 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tubuh
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jasmani&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Rohani
http://bursa-buku-online.blogspot.com/2012/01/kamus-bahasa-inggris-indonesia.html
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Surakarta dengan menggunakan teknik merancang bangunan yang 

memanfaatkan sumber energi dan potensi alam dengan lebih optimal. 

 

1.2. LATAR BELAKANG 

Indonesia memiliki iklim tropis dan perlu adanya desain bangunan 

yang sesuai dengan karakter iklim di negara ini. Indonesia merupakan 

negara kepulauan yang penuh dengan bermacam-macam keanekaragaman 

suku, budaya, kepercayaan dan pendapat yang ada di dalamnya. Dan 

Indonesia merupakan negara yang menghargai perbedaan pendapat, 

kepercayaan, suku, budaya antar manusia. Keanekaragaman itu membuat 

banyak sekali bentuk aktifitas yang dilakukan  manusia di suatu tempat. 

Banyaknya aktifitas manusia yang dilakukan perlu adanya wadah untuk 

menampung. Di Indonesia masih kurang dan minim fasilitas untuk 

menampung aktifitas tersebut maka terjadi banyak pengembangan dan 

pembangunan untuk memenuhi kebutuhan aktifitas tersebut. Keterbatasan 

kemampuan itu terkadang kita melupakan saudara-saudara kita yang 

memiliki perbeda kemampuan (difabel). Difabel merupakan singkatan dari 

frasa dalam Bahasa Inggris “Different Ability People”. yang artinya Orang 

yang memiliki keterbatasan gerak. Terkadang pengembangan dan 

pembangunan fasilitas-fasilitas untuk memenui aktifitas itupun tidak 

memudahkan dan memikirkan pengguna yang memiliki perbedaan 

kemampuan (difabel). Seperti taman, tempat olah raga, tempat tempat wisata 

pun terkadang dibuat tanpa memikirkan aktifitas untuk kaum difabel ini. 

Salah satunya adalah olah raga, olah raga adalah aktifitas untuk 

mengolah jasmani dan ruhani kita yang wajib dilakukan setiap manusia. 

Tapi fasilitas olah raga di Indonesia masih minim akan fasilitas olahraga 

yang memudahkan penguna untuk kaun difabel. Seperti jalan, tangga naik, 

kamar mandi dan banyak fasilitas umum lain tersebut kadang di desain 

hanya dapat di gunakan untuk manusia pada umumnya tanpa memikirkan 

kepentingan aktifitas kaum difable. Maka dari itu perlunya pengembangan 
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dan pembangunan di tempat-tempat publik/umum yang di desain dengan 

memikirkan aktifitas kaum difabel.  

Terlebih lagi banyaknya pesta olahraga yang mewajibkan kita untuk 

memiliki tempat untuk pusat penyelenggaraan pesta olah raga tersebut. Pesta 

olahraga untuk kaum difabel dinamakan disebut ASEAN Para Games. 

ASEAN Para Games ini di adakan oleh para atlit-atlit difabel di asean dan 

diadakan 2 tahun sekali. Terakhir pesta olah raga ini dilakukan di Solo, 

Indonesia. Event sebesar ini diadakan di Solo karena Solo pernah menjadi 

tuan rumah event serupa, yaitu 4thFESPIC (Far East and South Pacific 

Games for Persons with Disability) yang diikuti oleh 834 atlet dari 19 

negara di Timur Jauh dan Pasifik Selatan. Selain itu Solo memiliki pusat 

rehabilitasi berskala nasional sejak awal kemerdekaan, yaitu RS. 

Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso yang berada di Jl. Ahmad Yani. Kedekatan 

antara Solo dan difabel juga semakin terlihat dengan dikukuhkannya Solo 

sebagai pionir penerapan Peraturan Daerah tentang Kesetaraan Difabel 

nomor 2 tahun 2008. Kemudian, seketariat nasional organisasi olahraga 

difabel dan pusat latihan nasional (pelatnas)  juga berada di Solo. Jadi, 

dengan pengalaman ‘bersahabat’ dengan difabel yang segudang itu,  

menjadikan Solo sebagai tuan rumah bagi ASEAN Para Games 2011 

ini.(http://nurannisaa7.wordpress.com/2012) 

 Dari perlunya aktifitas kaum difabel kita perlu menyediakan wadah 

yang dapat juga digunakan untuk kaum difabel. dimaksudkan untuk lebih 

menghargai situasi dan kondisi yang ada pada mereka bahwa mereka 

bukannya tidak bisa namun punya keterbatasan gerak dan kemampuan yang 

berbeda. 

 

1.3. RUMUSAN PERMASALAHAN 

Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

 Perlunya wadah untuk memenuhi kebutuhan aktifitas kaum difable di 

tempat umum/publik pada khususnya dalam bidang olahraga 

http://en.wikipedia.org/wiki/FESPIC_Games
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 Kurangnya gedung olahraga untuk penunjang aktifitas gerak kaum 

difable dalam bidang olahraga. 

 Perlunya desain pengembangan atau pembangunan yang dibutuhkan 

kaum difable sesuai dengan iklim di Indonesia dan dapat 

memanfaatkan iklim yang terdapat di tanpa harus merusak 

lingkungan. 

 

1.4. TUJUAN DAN SASARAN 

1. Merancang Difable Sport Center sebagai wadah untuk kaum difable 

dalam melakukan aktifitas geraknya di bidang olah raga. 

2. Melengkapi gedung olahraga yang belum ada di kota Surakarta yang 

dibutuhkan oleh atlet kaum difable  

3. Mendesain bangunan olahraga untuk kebutuhan kaum difable dengan 

memanfaatkan energi dan potensi alam tanpa harus merusak 

lingkungan dengan konsep arsitektur ekologis. 

 

1.5. MANFAAT  

 Kaum difable dapat merasakan juga fasilitas kota, tempat tempat 

umum dan pariwisata yang dibuat pemerintah. 

 Kaum difable tidak merasa tersingkir dan terkucil dari masyarakat 

pada umumnya. 

 Menginspirasi kita dalam mendesain bangunan umum/publik harus 

memikirkan juga aktifitas gerak untuk kaum difabel dan sesuai 

dengan iklim setempat tanpa harus merusak lingkungan. 

 

1.6. LINGKUP PEMBAHASAN 

Agar pembahasan dapat sesuai target yang di kehendaki dan bahasan 

sesuai dengan apa yang kita perlukan , untuk itu dalam penelitian ini penulis 

memberikan batasan yang berkaitan dengan perancangan Difable Sport 

Center sebagai berikut:  
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 Batasan materi terpusat pada pembangunan pusat olahraga untuk 

kemudahan aktifitas gerak kaum difabel. 

 Tempat site perencanaan berada di kota Solo. Dan pembuatan 

gedung olahraga menggunakan konsep Arsitektur Ekologis. 

 kelengkapan fasilitas gerak dan wadah yang di perlukan sebagai 

pusat olahraga untuk kaum difable pada olahraga. 

 Ditargetkan pembangunan gedung olah raga yang belum terdapat di 

kota Solo, dan berbeda dengan ukuran lapangan pada umumnya 

diantaranya wadah olahraga tembak, renang, panahan, tenis meja, 

goal ball, bowling, voli duduk, wisma atlet 

 

1.7. KELUARAN/DESAIN YANG DI HASILKAN  

Adapun hasil keluaran yang ingin dihasilkan dari perancangan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan wadah untuk mempermudah aktifitas para kaum difable 

agar dapat memakai fasilitas di tempat umum yang disediakan. 

2. Menjadikan masyarakat ikut berfikir bahwa masih ada saudara kita 

yang membutuhkan kemudahan untuk melakukan aktifitas dan 

membutuhkan perhatian dalam mendesain tempat umum yang 

mereka juga ingin ikut kunjungi. 

3. Sebagai pemicu dan memotifasi kemandirian kaum difabel untuk 

berolahraga dan dapat menampung penyelenggaraan pesta olahraga 

bertaraf nasional atau internasional. 

 

1.8. METODOLOGI PEMBAHASAN 

Metode pembahasan yang digunakan untuk menyusun DP3A yaitu 

metode deskriptif dengan pendekatan deduktif yaitu suatu metode yang 

menerangkan data-data yang ada dengan landasan teori terkait melalui 

proses pengumpulan data, pengolahan data, sampai pada perolehan data 

yang sistematis, factual dan akurat sebagai landasan penyusunan konsep 

perencanaan dan perancangan.  
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a) Study Literature 

melengkapi data dengan mengambil beberapa sumber teori, landasan 

teori, metode-metode dalam buku atau pustaka sebagai penunjang 

secara teoritis dan pelengkap dalam penganalisa hadil pengamatan.  

 

b) Metode Analisis Data 

Merupakan penguraian data penjelasan terhadap permasalahan 

berdasarkan data- data yang diperoleh, diolah dan dianalisa 

berdasarka landasan teori yang terkait dengan permasalahan, 

kemudian ditarik kesimpulan. 

 

Metode pengumpulan data yang di dapat tersebut ada 2 macam, yaitu: 

1. Data primer yang berupa peta lokasi, kondisi tapak dan kawasan, 

identifikasi tipologi bangunan dsb. Didapat dari pengamatan 

langsung dari lapangan, wawancara, rekaman gambar, dan 

sketsa-sketsa. 

2. Data sekunder yang meliputi data yang diperoleh melalui survey 

instansional dan kepustakaan.  

 

Data analisa ini untuk kuantitatif dan kualitatif 

1. Metode kuantitatif meliputi hasil pengukuran besaran ruang 

berdasarkan kegiatan kebutuhan pemakaian ruang, penentuan 

luas bangunan yang disesuaikan dengan luasan tapak dsb.  

2. Metode kualitatif dilakukan dalam analisis penyajian visual yang 

menyajikan materi koleksi dengan menggunakan visualisasi 

exterior dan interior ruang dsb. Digunakan untuk masalah-

masalah yang dideskripsikan secara verbal dan visual , terutama 

untuk memecahkan persoalan tentang bentuk penampilan 

bangunan yang akan direncanakan nanti.  
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1.9. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam laporan ini dibagi dalam beberapa hal 

sebagai berikut : 

BAB 1 :  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang DP3A, permasalahan, batasan 

masalah tujuan dan manfaat, batas dlingkup 

pembahasan, metode penelitian dan sistematika 

penulisan 

BAB II : TINJAUAN  PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai teori atau 

batasan untuk menyusun seminar penelitian. Dan 

sebagai dasar atau tolak ukur penganalisaan masalah.  

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN  

Dalam bab ini menjelaskan tentang letak lokasi yang 

akan di teliti dan pengumpulan data dan analisa 

BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP  

  PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil 

penelitian  yang di lakukan di dalam perencanaan 

pusat tempat olahraga untuk kaum difabel di surakarta 


