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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

1.1.1 Arti judul 

       Judul laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A)  yang diangkat adalah“ Surakarta Golf Club”. Untuk dapat mengetahui 

pengertian judul di atas, maka diuraikan lebih dahulu pengertian atau definisi dari 

masing-masing komponen kata yang digunakan dalam menyusun judul tersebut: 

a. Surakarta 

Surakarta adalah salah satu Kota di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa 

Tengah dengan luas wilayah 44,06 km
2 

yang terkenal sebagai Kota budaya, 

dan saat ini telah disiapkan oleh pemerintah untuk menjadi Kota keatif yang 

berbasis desain. 

b. Golf 

Kata golf pertama kali disebut dalam undang-undang yang disahkan Parlemen 

Skotlandia pada tahun 1457 tentang permainan terlarang seperti gouf, dengan 

alasan mengganggu latihan militer dalam perang melawan Inggris. Kata golf 

kemungkinan berasal dari bahasa Skotlandia, goulf (dan variasi ejaannya) 

yang berarti memukul. (Wikipedia Bahasa Indonesia/Golf, 2013) 

c. Club 

Club adalah kosa kata dalam bahasa Inggris yang artinya kelompok.  

Kelompok dapat diartikan sebagi perkumpulan antara individu yang satu 

dengan individu yang lain yang bersatu dan mempunyai tujuan yang sama.  

(Wikipedia Bahasa Indonesia/Club, 2013) 

 

1.1.2 Arti keseluruhan 

       Surakarta Golf Club adalah  suatu wadah atau pusat olah raga golf yang 

bertaraf internasional dan bertempat di Kabupaten Sragen untuk bermain golf  

baik dari kelompok Golf Surakarta yaitu: (PGB) Perkumpulan Golf Bengawan 

http://id.wikipedia.org/wiki/1457
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Skotlandia


2 
 

Surakarta maupun bagi semua penggemar olah raga golf dari kalangan menengah 

sampai kalangan atas.  

 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Perkembangan Olah raga Golf  di Kota Surakarta 

       Golf sebagai salah satu cabang olah raga yang berkembang pesat di dunia dan 

di indonesia dengan selalu dipertandingkan di ajang pertandingan olah raga resmi 

internasional seperti di Olimpiade England Tahun 2012, penggemar olah raga golf  

bisanya dari kalangan menengah keatas untuk menjadi ajang bertukar pikiran dan 

memperluas jaringan bisnis selain itu juga dapat membantu menjaga kebugaran 

tubuh. 

      Olah raga golf mengalami perkembangan yang cukup baik di Indonesia 

khususnya Kota Surakarta.  Sekarang terdapat 120 atlet golf yang menjadi anggota 

dan berada di bawah pengurus cabang (PGI) Surakarta Persatuan Golf indonesia 

(PGI) cabang Surakarta. Organisasi yang diketuai oleh Asnawi dan berada di 

bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai induk seluruh 

cabang olah raga di Indonesia,  prestasi atlit golf Surakarta cukup baik, Salah 

satunya adalah Suramto berhasil menduduki peringkat kedua dalam Porprov 

Jateng pada liga golf Jawa Tengah 2010. 

       Olah raga golf di Kota Surakarta tidak terlepas dari kurang tersedianya 

fasilitas lapangan golf. Surakarta hanya mempunyai satu lapangan golf yaitu 

Padang Golf Adi Sumarmo Surakarta yang terletak di kompleks lapangan udara 

Adi Soemarmo tepatnya bersebelahan dengan landasan pacu. Selain lapangan golf 

yang cukup representatif, Padang Golf Adi Sumarmo Surakarta juga memiliki dua 

driving range, Driving range adalah tempat bagi para pemain golf pemula yang 

ingin berlatih. Padang Golf Adi Sumarmo Surakarta terhitung masih 

konvensional, hanya memiliki 9 holes.   

        

1.2.2 Surakarta berencana membangun Golf  bertaraf Internasional 

       Penggemar dan atlit golf Surakrta membutuhkan Sarana olah raga golf yang 

bertaraf  internasional untuk menggantikan  Padang Golf Adi Sumarmo Surakarta  
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yang belum Standar internasional dan diharapkan Surakarta menjadi tuan rumah 

pertandingan olah raga golf bertaraf internasional.     

       Perkumpulan Golf Bengawan (PGB) Surakarta dibawah pengurus cabang 

(PGI) Surakarta berencana membangun Sarana olah raga golf mengganti Padang 

Golf Adi Sumarmo Surakarta, (PGB) mengincar lahan di  Kabupaten Sragen 

dengan luas sekitar 60 ha, lokasi mudah terjangkau dan strategis karena lokasi 

yang dekat dengan Surakarta, Yogyakarta, Semarang dan Jawa Timur, saat ini 

dalam proses pembelian lahan sedang berlangsung. Perkumpulan Golf bengawan 

(PGB) merencanakan Lapanagn Golf standar internasional yang mempunyai 18 

holes dan lapangannya juga dipastikan menggunakan standar berkualitas tinggi.       

       Surakarta Golf club nantinya dapat menjadi tempat berlatih atlit- atlit golf 

Surakarta dan dapat menjadi tuan rumah pertandingan golf  bertaraf internasional, 

selain itu juga di buka untuk umum.      

 

1.3 Rumusan Masalah                                   

       Adapun rumusan masalah tugas akhir yang berjudul Surakarta Golf Club ini 

adalah: 

1. Bagaimana merancang lapangan golf bertaraf  internasional? 

2. Bagaimana merancang bangunan sarana olah raga golf dengan konsep 

Arsitektur Dekontruksi? 

 

1.4 Batasan Masalah 

       Batasan masalah tugas akhir yang berjudul Surakarta Golf Club ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembahasan lebih ditekankan pada permasalahan dan persoalan yang ada, yang 

menyangkut masalah perancangan sarana olah raga golf. 

2. Pembahasan lebih ditekankan pada pembahasan disiplin ilmu Arsitektur. 

 

1.5 Manfaat 

       Manfaat yang diharapkan dengan hadirnya Surakarta Golf Club ini adalah: 

1. Sebagai tempat bermain olah raga golf dan menjadi tempat pertandingan golf 
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tingkat internasional. 

2. Memberikan kemajuan Kota Surakarta dan Kabupaten sekitar seperti 

Kabupaten Sragen baik dari segi olah raga golf, pariwisata dan ekonomi. 

3. Sebagai tempat olah raga golf yang dapat menyehatkan jasmani dan rohani. 

 

1.6 Tujuan 

       Manfaat yang diharapkan dengan dengan hadirnya Surakarta Golf Club ini 

adalah: 

1. Menciptakan sebuah konsep perancangan desain arsitektur yang mampu 

mewadahi segala kegiatan olah raga golf. 

2. Memberikan fasilitas bertaraf internasional yang mewadahi semua kegiatan 

olah raga golf. 

 

1.7 Sasaran 

       Mewadahi para atlit dan penggemar olah raga golf di Kota Surakarta 

maupun kabupaten sekitarnya dalam satu bangunan atau gedung dengan fasilitas 

standar internasional. 

 

1.8 Lingkup Perancangan 

1. Lingkup Wilayah 

Di dalam perancangan Surakarta Golf Club ini harus tetap memperhatikan 

fungsi dan tata guna lahan yang ada, sehingga bangunan ini nantinya benar-

benar fungsional dari segi letak dan tata guna lahan dan keberadaannya nanti 

tidak mengganggu lingkungan sekitar. 

2. Lingkup Materi 

    Proses pembahasan maupun perencanaan yang dilakukan dalam perencanaan 

Surakarta Golf Club ini dibatasi oleh disiplin ilmu arsitektur, sehingga 

diharapkan pembahasan nantinya tidak meluas. 
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1.9 Metodologi  Pencarian Data 

       Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa 

metodologi dalam proses baik pengumpulan data hingga penganalisaan yang 

nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan Surakarta Golf 

Club di Surakarta, adapun metode yang dipakai adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

Pengamatan langsung terhadap kondisi kawasan Kabupaten Sragen digunakan 

untuk mendapatkan data primer. 

2. Survei 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dikumpulkan 

melalui penelusuran pustaka dari berbagai instansi terkait, seperti Perguruan 

Tinggi, Instansi Pemerintah, serta sumber-sumber lain yang berhubungan 

dengan objek dan fokus perancangan. 

3. Wawancara  

      Penulis menanyakan informasi kepada nara sumber tentang banyak hal yang 

sangat bermanfaat bagi perancangan lebih jauh dan dapat dilakukan berkali-

kali sesuai dengan keperluan perancang tentang kejelasan masalah yang 

dijelajahinya.  

 

1.9 Sistematika Pembahasan 

       Sistematika pembahasan penyusunan laporan Dasar Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur (DP3A) meliputi: 

BAB I Pendahuluan  

Bab pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, 

rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, batasan dan 

lingkup pembahasan, keluaran/output, metode perancangan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisikan tentang tinjauan literatur dan studi-studi 

terkait mengenai substansi materi, untuk mendukung 

kemudahan didalam perancangan objek yang akan dirancang. 

BAB III Gambaran Umum Wilayah Perencanaan 
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Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi perencanaan 

serta aspek-aspek terkait yang mempengaruhi pola 

perencanaan tata ruang seperti aspek fisik, aspek aktivitas, 

aspek kependudukan, serta aspek pengelolaan kebijakan 

pembangunan. 

BAB IV Analisa dan Konsep Perancangan 

Bab ini berisi tentang gagasan perencanaan, analisa dan 

konsep site, analisa dan konsep arsitektur, analisa dan konsep 

utilitas, analisa dan konsep struktur, analisa dan konsep 

pengkondisian ruang. 


