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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Deskripsi 

Judul Buku Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur yang 

diangkat adalah “Apartemen Atlet Bulutangkis Kudus dengan Pendekatan 

Arsitektur Kontemporer” Untuk mengetahui makna kata dari judul tersebut, 

maka pengertiannya adalah sebagai berikut : 

1. Apartemen          : Tempat tinggal (terdiri atas kamar duduk, kamar tidur, 

kamar mandi, dapur, dan sebagainya) yang berada pada satu lantai bangunan 

bertingkat yang besar dan mewah, dilengkapi dengan berbagai fasilitas (kolam 

renang, pusat kebugaran, toko dan sebagainya. (http://kbbi.web.id/apartemen, 

2017). 

2. Atlet                 : Olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan 

atau pertandingan (kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan). 

(http://kbbi.web.id/atlet, 2017). 

3. Bulutangkis      : Cabang olahraga yang berupa permainan yang 

dimainkan dengan memakai raket dan kok yang dipukul melampaui jaring 

yang direntangkan di tengah lapangan badminton. 

(http://kbbi.web.id/bulutangkis, 2017). 

4. Kudus               : Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, 

Indonesia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota Kudus, 2017). 

5. Kontemporer             : Pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada 

masa kini; dewasa ini. (http://kbbi.web.id/kontemporer, 2017). 

Berdasarkan rincian penjelasan dari setiap makna kata diatas, maka judul 

“Apartement Atlet Bulutangkis Kudus dengan Pendekatan Arsitektur 

Kontemporer” adalah merupakan sebuah tempat tinggal yang disediakan dalam 

program pembinaan dan pelatihan bibit-bibit atlet bulutangkis masa depan di 

Kota Kudus dengan menerapkan konsep gaya arsitektur kontemporer atau masa 

kini pada perancangan desain bangunan. 

http://kbbi.web.id/apartemen
http://kbbi.web.id/atlet
http://kbbi.web.id/bulutangkis
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota%20Kudus
http://kbbi.web.id/kontemporer
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1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Tinjauan Umum 

Olahraga bulutangkis mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1930. 

Pada masa itu cabang olahraga bulutangkis Indonesia berada di bawah naungan 

Ikatan Sport Indonesia (ISI). Pasca kemerdekaan Indonesia olahraga bulutangkis 

mulai semakin berkembang pesat dan pada tahun 1947 tepatnya di Kota Jakarta. 

Persatuan Bulutangkis mendirikan organisasi bulutangkis Persatuan Olahraga 

Republik Indonesia (PORI). 

Pada tanggal 5 Mei 1951 dibentuklah organisasi bernama Persatuan 

Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Pasca kemerdekaan adalah masa dimana 

bangsa Indonesia berjuang keras untuk bisa memiliki identitas sebagai Negara 

yang berprestasi di tingkat dunia. Setelah terbentuknya PBSI, Bung Karno 

menyuarakan slogan “Nation Building” yang bertujuan untuk memberikan 

semangat kepada warga Indonesia agar berprestasi di bidang olahraga sehingga 

nama Indonesia bisa dikenal oleh dunia. 

1.2.2 Kebutuhan Hunian bagi Atlet 

Saat ini perhatian pemerintah terhadap kebutuhan tempat tinggal untuk 

para atlet yang yang mengikuti proses pembinaan dan pelatihan bibit-bibit atlet 

bulutangkis dinilai masih kurang maksimal. Semakin ketatnya peraturan sebuah 

pertandingan kompetisi turnamen memaksa para calon atlet untuk terus 

meningkatkan porsi latihan. 

Dalam hal ini aspek perhatian untuk para atlet khususnya dalam hal tempat 

beristirahat yang berupa hunian tempat tinggal untuk memaksimalkan kebugaran 

fisik para bibit-bibit atlet bulutangkis demi menjaga kualitas stamina dan fisik 

para calon atlet perlu diperhatikan demi mendapatkan calon bibit-bibit atlet 

bulutangkis terbaik di masa depan. 

Dewasa ini media yang paling utama dalam menunjang proses meraih 

prestasi yang maksimal adalah dengan menyediakan hunian untuk para atlet yang 

berupa bangunan apartemen. Pada saat ini sangat disayangkan karena perhatian 
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pemerintah untuk menyediakan fasilitas hunian yang layak dan fasilitas 

penunjang kebugaran fisik terhadap para atlet bulutangkis sangat kurang, padahal 

cabang olahraga bulutangkis merupakan cabang olahraga yang paling sering 

mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat nasional bahkan Internasional. 

Dalam kenyataannya seringkali terdapat fasilitas hunian bagi para atlet 

yang akan mengikuti sebuah kompetisi turnamen tertentu, namun fasilitas 

tersebut kurang layak huni karena faktor desain yang tidak sesuai dengan standar 

dan tingkat kenyamanan yang baik untuk digunakan. 

1.2.3 Penerapan Kontemporer Pada Arsitektur 

Arsitektur kontemporer mulai berkembang pada awal tahun 1920-an yang 

digagas oleh sekelompok arsitek Bauhaus School of Design di Negara Jerman. 

Saat itu sekelompok arsitek berfikir untuk bagaimana cara yang tepat untuk 

merespon perkembangan dunia teknologi dan mulai berubahnya status sosial 

akibat perang dunia. Arsitektur kontemporer sering disebut sebagai arsitektur 

yang mengikuti perkembangan zaman, arsitektur masa kini, ataupun arsitektur 

modern (Illustrated Dictionary of Ernest Burden). 

Nama Kontemporer sendiri berasal dari kata “Co” yang berarti bersama 

dan “Tempo” yang berarti waktu, sehingga kontemporer bisa diartikan sebagai 

arsitektur yang tercipta pada masa kini dan modern. Arsitektur kontemporer 

mempunyai makna arsitektur yang terjadi pada saat itu. Menurut (Wibowo, 

2014:86) Arsitektur kontemporer mempunyai makna waktu yang berubah-ubah 

atau temporer dengan kata lain arsitektur yang disukai namun mengikuti 

perubahan zaman. 

Saat ini perkembangan dunia arsitektur tidak hanya berkembang di Negara-

negara barat saja yang memiliki pola pikir dan konsep merespon perkembangan 

zaman. Begitu juga halnya dengan Indonesia, banyak dijumpai ragam jenis 

arsitektur yang bisa ditemukan, salah satunya adalah jenis arsitektur bergaya 

kontemporer. 
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Dalam sebuah buku berjudul Indonesian Architecture Now karya Imelda 

Akmal diulas mengenai berbagai arsitektur kontemporer. Dalam buku yang 

mengulas tentang trend arsitektur kontemporer yang saat ini mulai banyak 

digunakan karena memiliki ciri-ciri yang sama yaitu kesan geometri horizontal-

vertikal yang kuat, penggunaan material modern seperti kaca sebagai pelindung 

dan bentuk yang mengikuti fungsi. Karya tersebut bisa dijumpai dalam sebuah 

buku yaitu Rumah Tangkuban perahu karya arsitek Adi Purnomo. 

Melihat perkembangan arsitektur kontemporer di Indonesia saat ini 

memang sangat beragam, contoh bangunan yang menerapkan gaya arsitektur 

kontemporer adalah Crowne Plaza Hotel Semarang, Ex Plaza Jakarta dimana dari 

kedua bangunan tersebut menonjolkan aksen geometri horizontal-vertikal, 

fungsi, dan modernitas pada aspek material bangunan yang memiliki kesan 

mengikuti perkembangan zaman atau kekinian. 

Arsitektur kontemporer mencakup banyak aspek yaitu bentuk, fungsi, 

struktur, dan material yang menjadi ciri khas. Pendekatan kontemporer menjadi 

dasar perancangan yang nanti akan diaplikasikan pada bangunan untuk 

menampilkan kesan mengikuti perkembangan zaman, saat ini ataupun 

modernitas. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimana menyediakan fasilitas hunian yang sesuai standar bagi para atlet 

bulutangkis? 

2. Bagaimana menyediakan hunian dan fasilitas penunjang atlet yang berfungsi 

meningkatkan kualitas fisik para atlet bulutangkis? 

3. Bagaimana menciptakan desain bangunan dengan pendekatan arsitektur 

kontemporer sehingga tercipta suasana desain yang modern sehingga 

memberikan rasa bangga dan motivasi bagi atlet bulutangkis? 
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1.4 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan perumusan masalah, maka didapatkan tujuan dan sasaran 

yang dapat menjawab permasalah diatas, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penyediaan fasilitas hunian yang sesuai standar untuk para atlet bulutangkis. 

2. Menciptakan desain bangunan hunian dengan pendekatan konsep arsitektur 

kontemporer. 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Adapun batasan lingkup pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pembahasan hanya berada pada ruang lingkup ilmu arsitektur tentang 

perencanaan dan perancangan hunian yang sesuai standar bagi para atlet 

bulutangkis. 

2. Perencanaan dan perancangan desain bangunan yang menggunakan gaya 

arsitektur kontemporer sebagai wujud perkembangan zaman. 

1.6 Metode Pembahasan 

Adapun metode pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Studi Literatur adalah teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan 

judul laporan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti 

buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun sumber sekunder seperti website, buku, 

karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

meninjau secara langsung lokasi sebenarnya untuk melihat situasi dan kondisi 

yang nantinya akan dipakai untuk site perencanaan. 

3. Analisa Data 

Analisa data adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengolah data 

yang telah didapat dari hasil literatur dan data obervasi, kemudian mengaitkan 

dengan kondisi sebenarnya untuk mendapatkan hasil perencanaan dan 

perancangan desain yang baik dan maksimal. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang berisi gambaran umum tentang fenomena mengenai 

topik yang diangkat. Membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan dan sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab yang berisi literatur mengenai landasan teori tentang 

apartemen, atlet bulutangkis, arsitektur kontemporer, dan penerapan bangunan 

dengan konsep arsitektur kontemporer. 

BAB III  : GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Merupakan bab yang berisi tinjauan lokasi perencanaan, potensi, kondisi dan 

letak geografis Kota Kudus, tujuan, fungsi, manfaat, dan konsep perencanaan 

perancangan. 

BAB IV : ANALISIS KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Merupakan bab yang berisi landasan kriteria, perhitungan atau analisa makro 

dan mikro, analisa ruang dan konsep perencanaan perancangan untuk 

mendapatkan suatu desain apartemen atlet yang baik bagi pengembangan bibit-

bibit atlet bulutangkis masa depan yang menerapkan gaya arsitektur 

kontemporer. 

DAFTAR PUSTAKA 

Merupakan informasi tentang sumber pustaka yang menjadi sumber eferensi 

dalam tata penulisan laporan. 

 


