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AKADEMI FUTSAL SOLO INTERNASIONAL DENGAN PENDEKATAN 

ARSITEKTUR HI-TECH 

 

Abstrak 

 

Dalam perkembangan futsal dikota Solo sangat pesat, hal ini ditandai dengan 

banyaknya prestasi yang diraih oleh tim-tim yang berasal dari Kota Solo. Prestasi 

tim-tim futsal dari kota Solo ini tidak diikuti dengan pembangunan sarana dan 

prasarana yang cukup memadai. Seperti lapangan futsal yang memiliki standar 

internasional. maka dari itu di desainlah sebuah bangunan yang mewadahi seluruh 

kegiatan futsal di Kota Solo dengan konsep Arsitektur Hi-Tech. Lokasi yang 

dipilih untuk pembangunan Akademi Futsal Solo Internasional adalah di Jl. Pakel. 

Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Dengan site ± 50.000 m². menurut peraturan, 

site sangat cocok diperuntukan untuk bangunan pendidikan dan olahraga. Maka 

dari itu sangat cocok untuk kegiatan olah raga dan pendidikan bagi Akademi 

Futsal Solo Internasional. di dalam Akademi Futsal Solo Internasional terdapat 

stadion bertaraf internasional dan juga lapangan latihan yang berukuran standar 

internasional. selain itu juga terdapat bangunan penunjang lainnya yaitu berupa, 

bangunan pendidikan, bangunan asrama, dan bangunan pengelola 

Kata Kunci : akademi, futsal, internasional, hi-tech 

 

Abstract 

 

In the development of futsal in the city of Solo is very rapid, this is marked by the 

many achievements achieved by teams from Solo City. The achievements of 

futsal teams from the city of Solo were not followed by the construction of 

adequate facilities and infrastructure. Like a futsal field that has international 

standards. therefore a building that accommodates all futsal activities in Solo City 

with the Hi-Tech Architecture concept is designed. The location chosen for the 

construction of the Solo International Futsal Academy is on Jl. Pakel. Banjarsari 

District, Surakarta. With a site of ± 50,000 m². according to the regulations, the 

site is very suitable for educational and sports buildings. Therefore it is very 

suitable for sports and education activities for Solo International Futsal Academy. 

inside the Solo International Futsal Academy there is an international stadium and 

an international standard training field. in addition there are also other supporting 

buildings in the form of, educational buildings, dormitory buildings, and 

management building. 

Keyword : academy, futsal. international, hi-tech 
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1 PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Pengertian keseluruhan dari “Akademi Futsal Solo Internasional dengan 

pendekatan Arsitektur Hi-Tech” adalah sebuah lembaga pendidikan yang 

mendidik atlit futsal profesional dan pelatih futsal maupun wasit futsal profesional 

yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung berlevel Internasional.  

1.2 Latar Belakang 

Futsal adalah permainan sepak bola di dalam ruangan yang dimainkan oleh 2 tim 

yang masing-masing beranggotakan 5 orang pemain. Tujuannya adalah 

memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan seluruh anggota badan 

kecuali tangan. Selain 5 pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki 

pemain cadangan. Futsal turut juga dikenal dengan berbagai nama lain. Istilah 

“futsal” adalah istilah Internsionalnya, berasal dari kata Spanyol atau Portugis, 

Futbol dan Sala.  

Futsal pertama kali dimainkan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 yang 

di prakarsai oleh Juan Carlos Ceriani. Juan Carlos Ceriani pada saat itu merasa 

kesal karena program latihan nya terganggu akibat hujan yang sering mengguyur 

kota Montevideo, maka dari itu Ceriani mengakalinya dengan melakukan sepak 

bola di dalam ruangan. Futsal sendiri sekarang berada dibawah naungan FIFA 

(Federation Internationale de Football Association).  

Perkembangan futsal di Indonesia dapat dikatakan sangat maju, itu terbukti 

dengan prestasi-prestasi di tingkat internasional, akan tetapi ekspos terhadap 

olahraga yang satu ini masih kurang. Di Indonesia sekarang ini sangat miskin 

kompetisi futsal profesional tingka nasional. 

Sangat disayangkan, karena kurangnya fasilitas olahraga futsal khususnya di 

Kota Solo, menghambat bagi para pelaku futsal untuk berkembang (A’la, 2008).  

1.3 Rumusan Permasalahan 

Adapun beberapa permasalahan dalam pembahasan ini adalah : 

1) Bagaimana menyediakan fasilitas yang memenuhi standar kelayakan untuk 

mendukung prestasi olahraga futsal khususnya di Jawa Tengah agar dapat 

bersaing di level internasional 

2) Bagaimana mewadahi program pengembangan olahraga futsal bagi pemain, 

pelatih maupun wasit agar dapat bersaing untuk mengembangkan olahraga 

futsal di Jawa Tengah sehingga dapat bersaing di level internasional 

3) Bagaimana mewujudkan konsep perencanaan dan perancangan desain 

arsitektur yang mampu mewadahi kegiatan pendidikan, pelatihan, pembinaan 
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beserta semua kegiatan pendukung olahraga futsal lainnya dengan penekanan 

terhadap Arsitektur Hi-Tech. 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan  

Tujuan yang diharapkan dengan dibangunnya Akademi Futsal Solo Internsional 

adalah berikut : 

1) Menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan, pembinaan dan pelatihan olahraga 

futsal bagi atlit, pelatih maupun wasit pendukung untuk menempa kualitas 

dan kemampuan atlit, wasit dan pelatih. 

2) Sebagai sarana untuk mewujudkan pengembangan olahraga futsal khususnya 

di Wilayah Jawa Tengah agar dapat menghasilkan atlit, wasit dan pelatih 

futsal yang berkualitas dan mampu bersaing di level internasional. 

3) Mewujudkan sebuah bangunan olahraga arsitektural yang mampu mewadahi 

seluruh kegiatan pendidikan, pembinaan dan pelatihan olahraga futsal dengan 

menekankan pada konsep Arsitektur Hi-Tech. 

1.4.2 Sasaran  

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang dicapai yaitu : 

1) Menyediakan fasilitas yang memenuhi standar kelayakan untuk mendukung 

prestasi olahraga futsal di Jawa Tengah. 

2) Memberikan wadah bagi pelatih yang ingin mencari lisensi kepelatihan dan 

juga wasit yang ingin mencari lisensi wasit khususnya didaerah Jawa Tengah 

3) Menghasilkan konsep perencanaan dan perancangan Akademi Futsal Solo 

Internasional beserta fasilitas-fasilitas penunjangnya sebagai sarana 

pendidikan, pembinaan dan pelatihan bagi para atlit, wasit dan pelatih untuk 

dapat bersaing di level internasional. 

2 METODE  

Metode pembahasan merupakan suatu faktor yang terpenting di dalam suatu 

penelitian, untuk mendapatkan hasil yang optimal berdasarkan penjelasan dan 

juga data yang otentik. Maka metode yang digunakan sebagai berikut : 

1) Diskriftif  

Pengujian terhadap hipotesis-hipotesis dan dilakukan dengan melakukan 

survey ke lapangan, melakukan wawancara baik kepada pihak terkait 

kemudian melakukan observasi, mengumpulkan data, membandingkan antara 

hasil lapangan dengan standar yang ada dan mendokumentasikan hasil untuk 

kelengkapan data dokumen lain. 

2) Studi Literatur 
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Penggunaan studi literatur berasal dari buku-buku maupun website yang 

berhubungan dengan teori futsal, teori arsitektur, konsep dan analisa maupun 

standar perencanaan di Kota Solo. 

3) Studi Lapangan 

Melakukan survey lapangan untuk melihat kondisi site yang ada dilapangan 

dan survey terhadap tempat-tempat yang sekiranya dapat menambah referensi 

dalam perencanaan. 

4) Perbandingan Data 

Membandingkan data antara yang ada dilapangan dengan peraturan-peraturan 

yang ada terhadap kesesuaian dengan peraturan yang ada. 

5) Analisa Dokumentasi 

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan 

kuantitatif serta disajikan dalam bentuk deskriftif dalam suatu laporan tugas 

akhir. 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Site Lokasi  

Sebuah lahan kosong yang ada di Jl. Pakel Banyuanyar, Banjarsari, Kota 

Surakarta, Jawa Tengah. Dan  Site memiliki luas ± 50.000 m
2
. 

Adapun batasan-batasan pada site yaitu. : 

 Sebelah Utara   : berbatasan Jl. Adi Sumarmo permukiman warga 

 Sebelah Timur   : permukiman warga 

 Sebelah Selatan : Jl. Pleret Utara dan persawahan 

 Sebelah Barat    : Berbatasan Jl. Pakel persawahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Gambar 1 Lokasi site dan batasan 

Sumber : Dokumentasi penulis, 2018 
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3.1.1 Analisa dan konsep site  

Analisa site memiliki tujuan untuk mendapatkan pencapaian pada site yang baik 

dan aksesibel sesuai dengan fungsi bangunan. Dengan mempertimbangkan 

kondisi bentuk site, sirkulasi lalu lintas, kemudahan pencapaian dari jalan utama, 

mudah dikenal dan kedalaman site. 

3.1.1.1 Analisa pencapaian  

a. Analisa penulis : 

1) Analisa  

Ada 2 sisi site yang memiliki potensi untuk akses masuk ke dalam kawasan 

site, yaitu : 

- Sisi bagian Barat berbatasan dengan akses Jl. Pakel  

- Sisi bagian Selatan berbatasan dengan akses Jl. Pleret Utara 

2) Konsep  

- Menjadikan sisi bagian Barat untuk Main Entarance (akses masuk utama) 

karena sisi bagian barat memiliki potensi untuk menjadi akses masuk dan 

keluar site. 

- Menjadikan sisi bagian selatan untuk Said Entarance (akses masuk servis) 

karena sisi bagian selatan berada dijalan yang tidak terlalu ramai atau tidak 

berada pada jalan utama yang mendukung fungsi kegiatan bangunan bagi 

karyawan dan servis. 

Gambar 1 Analisa dan respon pencapaian 

Sumber : Dokumentasi penulis, 2018 

3.1.1.2 Analisa kebisingan 

a. Analisa penulis : 

1) Analisa  
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- Bagian sisi barat memiliki tingkat kebisingan yang tinggi karena kondisi 

sekitar merupakan jalur utama. 

- Bagian sisi utara memiliki tingkat kebisingan yang sedang karena 

berbatasan dengan jalan Adi Sumarmo. 

- Bagian sisi timur dan selatan memiliki tingkat kebisingan yang rendah 

karena kondisi sekitar hanya persawahan dan permukiman warga yang 

aktivitasnya hanya dilakukan oleh manusia.  

2) Konsep 

- Untuk merespon bagian sisi barat dan utara yaitu dengan memberi vegetasi 

berupa pepohonan untuk meredam kebisingan. 

- Untuk merespon bagian sisi timur dan selatan yaitu dengan memberi 

vegetasi yang berdaun lebar dan diberi pembatas. 

 

Gambar 3 Analisa dan respon kebisingan 
Sumber : Dokumentasi penulis, 2018 

3.1.1.3 Analisa view 

a. Analisa penulis : 

1) Analisa 

- Bagian barat memiliki view sangat bagus 

- Bagian utara memilik view tidak terlalu bagus 

- Bagian timur memiliki view paling buruk 

- Bagian selatan memiliki view bagus 

2) Dasar pertimbangan  

- Mendapatkan arah pandangan yang baik dengan melihat potensi dan 

kondisi yang ada pada kawasan tersebut 

- Menemukan jenis kegiatan yang ada sesuai karakter, potensi alam dan 

kondisi lingkungan, sehingga mendapatkan arah dari pusat kegiatan yang 

tepat. 

3) Kriteria konsep view 
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- Tingkat kenyamanan 

- Tampilan bangunan 

 

Gambar 2 Analisa dan respon view 

Sumber : Dokumentasi penulis, 2018 

3.1.1.4 Analisa pencahayaan  

a. Analisa penulis : 

1) Analisa  

Diketahui matahari terbit dari timur ke barat, site dan bangunan yang 

dominan menghadap ke barat karena sisi bagian barat merupakan akses 

masuk utama kedalam site. 

2) Konsep 

- Memberikan bukaan untuk sirkulasi cahaya agar mendapat kenyamanan 

pada fungsi aktivitas di dalam bangunan. 

- Pada bagian atap bangunan diberi Sky light yang dimaksudkan untuk 

memanfaatkan pencahayaan alami. 
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Gambar 3 Analisa dan respon pencahayaan 
Sumber : Dokumentasi penulis, 2018 

3.1.2 Analisa dan konsep ruang 

3.1.2.1 Analisa jenis kegiatan dan kebutuhan ruang 

Analisa jenis kegiatan dan kebutuhan ruang Akademi Futsal Solo Internasional 

didasarkan pada hal-hal berikut : 

a. Kelompok kegiatan 

Ada beberapa kelompok kegiatan seperti kegiatan utama, kegiatan 

penunjang, kegiatan pendukung, servis hingga pelayanan yang dijadikan 

dasar pembuatan jenis kegiatan dan kebutuhan ruang di Akademi Futsal 

Solo Internasional. 

b. Jenis kegiatan 

Berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh pengguna untuk 

pembentukan pola kegiatan yang nantinya menjadi sebuah program ruang. 

c. Kebutuhan ruang  

Kebutuhan ruang didasarkan pada pembentukan sebuah penjabaran 

kelompok dan berbagai jenis kegiatan, dan para pengguna kegiatan yang 

nantinya terbentuk menjadi sebuah kebutuhan ruang. 

Atas dasar kebutuhan ruang pada Akademi Futsal Solo Internasional 

akan dijabarkan pada tabel dibawah ini. 

1) Besaran ruang bangunan utama 

Tabel 1 besaran ruang bangunan utama 
Jenis 

ruangan 

Kebutuhan 

ruang 

kapasitas Standar Flow Sumber 

standar 

Luas totas 

(m²) 

Lapangan  1 lapangan 42 m x 25 m 30 % NAD 1.365 

Tribun Tribun VIP 450 orang 1,6 m² / orang 30 % NAD 7.312,5 
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Jenis 

ruangan 

Kebutuhan 

ruang 

kapasitas Standar Flow Sumber 

standar 

Luas totas 

(m²) 

penonton Tribun Disable 

Tribun biasa 

50 orang 

3000 orang 

2,1 m² / orang 

1,6 m² / orang 

30 % 

30 % 

NAD 

NAD 

Ruang media  10 orang 1,6 m² / orang 30 % NAD 20,8 

Ruang wasit  4 orang 1,6 m² / orang 30 % NAD 8,3 

Locker room Ruang ganti 

Ruang pijat 

shower 

40 orang 

8 unit 

16 unit 

1,6 m² / orang 

2,5 m² / unit 

2,5 m² / unit 

30 % 

30 % 

30 % 

NAD 

NAD 

NAD 

161,2 

Press 

conference 

room 

 30 orang 1,6 m² / orang 30 % NAD 62,4 

Ruang 

pengelola 

stadion 

Ruang manager 

Ruang karyawan 

Ruang tunggu 

1 orang 

5 orang 

5 orang 

2 m² / orang 

2 m² / orang 

1,6 m² / orang 

30 % 

30 % 

30 % 

NAD 

NAD 

NAD 

28,6 

klinik  4 orang 60 m² / orang 40 % NAD 84 

Kantin  100 orang 1,6 m² / orang 30 % NAD 208 

Mushola  30 orang 1,5 m² / orang 30 % NAD 58,5 

gudang  6 unit 1,5 m² / unit 30 % TSS 11,7 

Ruang 

cleaning 

service 

 10 orang  6 m² / orang 30 % TSS 78 

Ruang 

genset 

 6 unit 80 m² / unit 30 % NAD 624 

KM/WC  16 unit 2,5 m² / unit 30 % NAD 52  

Luas total bangunan utama 10,075 

Sumber : analisa penulis, 2018 

2) Besaran ruang bangunan pengelola 

Tabel 2 besaran ruang bangunan pengelola 
Jenis 

ruangan 

Kebutuhan 

ruang 

kapasitas Standar Flow Sumber 

standar 

Luas totas 

(m²) 

lobby  100 orang 1,6 m² / orang 30 % NAD 208 

resepsionis  4 orang 1,6 m² / orang 30 % NAD 8,3 

Ruang 

informasi 

 4 orang 1,6 m² / orang 30 % NAD 8,3 

Ruang 

pengelola  

Ruang manager 

Ruang karyawan 

Ruang tunggu 

1 orang 

19 orang 

5 orang 

2 m² / orang 

2 m² / orang 

2 m² / orang 

30 % 

30 % 

30 % 

NAD 

NAD 

NAD 

65 

Ruang 

cleaning 

service 

 2 orang 6 m² / orang 30 % TSS 15,6 

Ruang rapat  30 orang 1,5 m² / orang 30 % NAD 58,5 

Mushola  30 orang 1,5 m² / orang 30 % NAD 58,5 

gudang  1 unit 6  m² / unit 30 % TSS 7,8 

Ruang 

genset 

 2 unit 80 m² / unit 30 % NAD 48 

kantin  50 orang 1,6 m² / orang 30 % NAD 104 

KM/WC  6 unit 2,5 m² / unit 30 % NAD 19,5 

Luas total bangunan pengelola 601,5 

Sumber : analisa penulis, 2018 
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3) Besaran ruang bangunan pendidikan 

Tabel 3 besaran ruang bangunan pendidikan 
Jenis 

ruangan 

Kebutuhan ruang kapasitas Standar Flow Sumber 

standar 

Luas totas 

(m²) 

lobby  100 orang 1,6 m² / orang 30 % NAD 208 

resepsionis  4 orang 1,6 m² / orang 30 % NAD 8,3 

Ruang 

pengajar 

 30 orang 7,5 m² / orang 30 % TSS 292,5 

Ruang kelas Ruang kelas pemain 

u-17 

Ruang kelas pemain 

u-19 
Ruang kelas pemain 

u-21 

Ruang kelas pelatih 

 

Ruang kelas wasit 

40 x 2 orang 

/ 2 kelas 

30 x 2 orang 

/ 2 kelas 
30 x 2 orang 

/ 2 kelas 

50 orang / 1 

kelas 

50 orang / 1 

kelas  

3,8 m² / orang 

 

3,8 m² / orang 

 
3,8 m² / orang 

 

3,8 m² / orang 

 

3,8 m² / orang 

30 % 

 

30 % 

 
30 % 

 

30 % 

 

30 % 

NAD 

 

NAD 

 
NAD 

 

NAD 

 

NAD 

1,482 

Ruang 

perpustakaan 

 30 orang 1,5 m² / orang 30 % NAD 58,5 

Mushola  30 orang 1,5 m² / orang 30 % NAD 58,5 

gudang  1 unit 6  m² / unit 30 % TSS 7,8 

Ruang 

genset 

 2 unit 80 m² / unit 30 % NAD 48 

kantin  50 orang 1,6 m² / orang 30 % NAD 104 

KM/WC  10 unit 2,5 m² / unit 30 % NAD 32,5 

Luas total bangunan pendidikan 2,241.6 

Sumber : analisa penulis, 2018 

4) Besaran ruang bangunan asrama 

Tabel 4 besaran ruang bangunan asrama 
Jenis 

ruangan 

Kebutuhan 

ruang 

kapasitas Standar Flow Sumber 

standar 

Luas totas 

(m²) 

lobby  100 orang 1,6 m² / orang 300 % NAD 208 

resepsionis  4 orang 1,6 m² / orang 30 % NAD 8,3 

kamar Kamar u-17 

 

kamar u-19 
 

kamar u-21 

40 unit/kamar 2 

orang 

30 unit/kamar 2 
orang 

30 unit/kamar 2 

orang 

4 m x 4 m 

 

4 m x 4 m 
 

4 m x 4 m 

100 % 

 

100 % 
 

100 % 

A 

 

A 
 

A 

3200 

Gym and 

fitness 

 1 ruang 200 m² / orang 30 % NAD 200 

Kolam 

renang 

Kolam renang 

KM/WC 

1 kolam 

8 unit 

15 m x 25 m 

2,5 m² / unit 

30 % 

30 % 

NAD 

NAD 

513,5 

klinik  4 orang 60 m² / orang 40 % NAD 84 

Mushola  30 orang 1,5 m² / orang 30 % NAD 58,5 

gudang  1 unit 6  m² / unit 30 % TSS 7,8 

Ruang 

genset 

 2 unit 80 m² / unit 30 % NAD 48 

kantin  50 orang 1,6 m² / orang 30 % NAD 104 

KM/WC  10 unit 2,5 m² / unit 30 % NAD 32,6 

Luas total bangunan asrama 4,464.7 
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Sumber : analisa penulis, 2018 

5) Besaran ruang lapangan latihan futsal outdoor 

Tabel 5 besaran ruang lapangan latihan futsal outdoor 
Jenis 

ruangan 

Kebutuhan 

ruang 

kapasitas Standar Flow Sumber 

standar 

Luas totas 

(m²) 

Lapangan  Tanpa tribun 3 lapangan 28 m x 15 m 30 % NAD 1.638 

Luas total lapangan latihan futsal outdoor 1.638 

Sumber : analisa penulis, 2018 

6) Besaran ruang fasilitas parkir 

Tabel 6 besaran ruang fasilitas parkir 
Jenis 

ruangan 

Kebutuhan 

ruang 

kapasitas Standar Flow Sumber 

standar 

Luas totas 

(m²) 

Parkir 

pengunjung 

 2000 motor 

500 mobil 

30 bus 

1,6 m² / motor 

15 m² / mobil 

42,5 m² / mobil 

100 % 

100 % 

100 % 

NAD 

NAD 

NAD 

23,950 

Parkir 

pengelola 

 50 motor 

30 mobil 

1,6 m² / mobil 

15 m² 

100 % 

100 % 

NAD 

NAD 

1,060 

Pos petugas  6 pos 4 m² / pos 20 % NAD 28,8 

Luas total besaran fasilitas parkir 25,038.8 

Sumber : analisa penulis, 2018 

Tabel 7 total luas bangunan 

Jenis bangunan Total luas (m²) 

Bangunan utama 10,075 

Bangunan pengelola 601,5 

Bangunan pendidikan 2,241.6 

Bangunan asrama 4,464.7 

lapangan latihan futsal outdoor 1.638 

Total 19,020.7 
Sumber : analisa penulis, 2018 

Hitungan BC (Building Coveragge): 

- 40% Luas Bangunan dalam Site    : 40% x 50.000 =  20.000 m
2
 

- 60% Ruang Terbuka                    : 60% x 50.000 =  30.000 m
2
 

- Hitungan jumlah lantai         : 19,020.7 / 20.000 = 0,96  

- GSB           : Jl Pakel, Banjarsari = ½ dari 6 m = 3 m 

Jadi, Bangunan tersebut sudah mencapai batas minimum BC yang ideal, 

karena BC yang ideal dalam site diatas adalah 20.000 m
2
. Sedangkan total luas 

bangunan menurut perhitungan adalah 19,020.7 m
2
.  

3.1.3 Analisa dan konsep massa 

3.1.3.1 Analisa massa bangunan 

Dasar pertimbangan dalam menentukan massa bangunan dalam Akademi Futsal 

Solo Internasional adalah sebagai berikut : 
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a. Konsep dalam perencanaan  

b. Fungsi dan tujuan bangunan  

c. Seimbang dengan lingkungan sekitar 

d. Mudah dalam pencapaian maupun sirkulasi 

e. Aman dan nyaman bagi setiap pelaku aktivitas 

3.1.3.2 Analisa bentuk 

Bentuk massa bangunan yang dipilih adalah bentuk bentuk massa yang berasal 

dari bentuk bentuk geometris. Bentuk massa geometris merupakan bentuk dasar 

yang meliputi bentuk lingkaran dan persegi dengan penambahan berbagai karakter 

pada setiap bentuknya. Berikut ini merupakan karakter dari bentuk-bentuk dasar : 

a. Lingkaran mempunyai karakter yang kekuatannya visual tidak dapat 

disederhanakan. Sudut pandang kesegala arah, tanpa pertemuan sudut. 

b. Persegi merupakan bentuk murni yang rasional, statis, netral, stabil, dan 

tidak mempunyai arah tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 4 Analisa massa 

Sumber : Dokumentasi penulis, 2018 

3.1.3.3 Konsep massa 

Ide bentuk massa dari bangunan utama yaitu berbentuk lingkaran, sedangkan 

untuk bangunan penunjang berbentuk persegi. Bangunan penunjang sendiri terdiri 

dari bangunan asrama, pendidikan dan pengelola. dengan menempatkan bangunan 

utama didepan dari bangunan penunjang lainnya yaitu ketika ada event maka 

dapat memaksimalkan ruang didepan site dan menjadikan view to site atau 

landmark, serta tidak mengganggu aktivitas bangunan penunjang. Bangunan 

penunjang terletak pada bagian belakang site guna untuk mendapatkan suasana 

yang tenang agar pengguna bisa merasakan belajar yang fokus dan beristirahat 

dengan tenang. 
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Gambar 5 Konsep massa 

Sumber : Dokumentasi penulis, 2018 

3.1.4 Analisa dan konsep struktur  

3.1.4.1 Konsep Struktur 

Konsep struktur yang digunakan pada bangunan Akademi Futsal Solo 

Internasional harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 

a. Mampu memenuhi keamanan fisik bangunan yaitu kekuatan, kestabilan 

dan kekakuan. 

b. Memenuhi fungsi sebagai tumpuan bangunan dalam merespon beban 

hidup dan mati. 

c. Mendukung tampilan bangunan yang diinginkan. 

d. Perlu adanya pemilihan bahan yang sesuai untuk struktur tersebut. 

e. Memperhatikan keadaan lingkungan sekitar, khususnya kondisi dan daya 

dukung tanah. 

f. Perlu adanya pemeliharaan yang relative mudan dan efisien 

Sistem struktur yang digunakan pada bangunan Akademi Futsal Solo 

Internasional menggunakan simtem bentuk pola dengan modul yang 

menyesuaikan fungsi dan menampilkan bentuk bangunan yang flesibel, kekinian 

dan modern. 

1) Main Structure 

Struktur utama yang digunakan pada bangunan utama adalah struktur bentang 

lebar. Kenapa digunakan struktur bentang lebar adalah karena kebutuhan ruang 

bebas yang begitu besar. Jenis struktur bentang lebar yang digunakan adalah 

sruktur rangka batang dan rangka ruang. 

Struktur ini dipilih karena memiliki kelebihan mudah dibentuk, lazim 

digunakan di daerah beriklim tropis sehingga sudah teruji kualitasnya. Untuk 
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pemasangan serta perawatannya pun sangat mudah, karena menyatukan rangka 

nya hanya dengan mur dan baut. 

Material dan bahan yang digunakan adalah baja dan beton. Baja dipilih 

karena material baja mudah dibentuk. Sedangkan material beton digunakan untuk 

struktur utama bangunan stadion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 6 Struktur Rangka 

Sumber : Dokumentasi penulis, 2018 
 

2) Sub Structure 

Struktur pondasi yang digunakan adalah tiang pancang atau bore pile. Sruktur 

pondasi tiang pancang digunakan karena tanah yang digunakan adalah tanah 

bekas persawahan yang jenis tanahnya gembur, sehingga harus menanam tiang 

pancang sampai ke tanah keras agar bangunan dapat berdiri dengan kokoh dan 

dapat menahan beban lebih kuat. Selain itu, penggunaan tiang pancang juga 

didasari karena penggunaan struktur bentang lebar yang memungkinkan beban 

yang sangat berat sehinga struktur pondasi yang paling cocok adalah struktur tiang 

pancang. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 7 Struktur tiang pancang 
Sumber : http://meykawidy.blogspot.com 2018 

http://meykawidy.blogspot.com/2011/01/pondasi-tiang-pancang.html
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3) Upper Structure 

Konstruksi atap sendiri menggunakan konstruksi space frame rangka baja untuk 

menguatkan kerangka dan menopang material atap yang menggunakan Aluminium 

Composit Panel (ACP). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Material ACP 

Sumber : https://www.dis.or.id/industri/aluminium-composite-panel/ 2018 

3.1.4.2 Konsep struktur bangunan penunjang 

Bangunan penunjang yang dimaksud adalah : bangunan pengelola, bangunan 

pendidikan, bangunan asrama. Adapun konsep-konsep struktur yang dimiliki 

bangunan penunjang tersebut menurut penulis : 

a. Struktur konstruksi desain bangunan penunjang harus kokoh dan tahan 

terhadap tekanan berupa beban hidup, beban mati, tekanan gempa dan 

tekanan hembusan angin. 

b. Struktur konstruksi bangunan penunjang selain kuat juga harus 

memperhitungkan aspek estetika pada desain fasad dan juga kemudahan 

dalam penggunaan material serta penerapan Arsitektur Hi-tech yang 

menjadi ciri khas Akademi Futsal Solo Internasional. 

c. Struktur konstruksi utama paling dasar pada desain bangunan penunjang 

menggunakan struktur pondasi foot plat. Struktur tersebut adalah struktur 

utama pada bangunan bertingkat 

d. Struktur konstruksi utama pada desain bangunan penunjang menggunakan 

struktur kolom dan balok yang berfungsi untuk menyalurkan beban 

menuju pondasi dan tanah. Sistem struktur kolom dan balok juga berfungsi 

untuk mempermudah pembagian dan penataan jenis ruangan pada 

bangunan.  

e. Struktur konstruksi atap pada bangunan penunjang rata-rata didesain 

dengan struktur atap cor atau disebut atap dak. Struktur atap dak agar 

mampu menyesuaikan tampilan desain yang memiliki gaya Arsitektur Hi-

tech 

https://www.dis.or.id/industri/aluminium-composite-panel/
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Gambar 9 Sistem struktur bangunan tinggi 

sumber : http://tulamalae.blogspot.com/ 2018 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gambar 10 Struktur pondasi foot plat 
Sumber : http://pemburualien.blogspot.com 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 11 Struktur balok dan kolom 

Sumber : http://civilianiskian.blogspot.co.id/ 2018 

 

 

 

http://tulamalae.blogspot.com/
http://pemburualien.blogspot.com/2013/11/sebuah-rumah-apapun-bentukrumahnya-dan.html
http://civilianiskian.blogspot.co.id/
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Gambar 12 Struktur atap dak 
Sumber : http://bahanbangun.blogspot.com 2018 

3.1.4.3 Tampilan eksterior dan interior 

Gambar 13 Eksterior 
Sumber : Dokumentasi penulis, 2018 

 

 

http://bahanbangun.blogspot.com/2015/05/renovasiku-super-panel-hebel-pengganti.html
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` 
Gambar 14 Interior 

Sumber : Dokumentasi penulis, 2018 

4 PENUTUP 

Dalam perencanaan Akademi Futsal Solo Internasional dengan pendekatan 

Arsitektur Hi-tech, penulis mempunyai tujuan dan peranan yang dicapai yaitu : 

Diharapkan Akademi Futsal Solo Internasional dapat menjadi sebuah 

bangunan atau lembaga pendidikan yang mendidik dan membina para atlet futsal 

serta wasit futsal profesional agar dapat bersaing dalam level nasional maupun 

internasional dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas pendukung yang memadai dan 

bertaraf internasional. 

Akademi Futsal Solo Internasional memiliki Fungsi dan Peranan sendiri, 

yaitu : 

a) fungsi 

 Sebagai tempat dimana diselenggarakannya pertandingan futsal 

berlevel internasional dengan didukung fasilitas-fasilitas yang 

berstandar internasional. 

 Sebagai tempat pelatihan, pembinaan, dan pendidikan olahraga futsal 

bagi masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Tengan Kota Solo agar 

timnas Indonesia bisa bersaing di level internasional 

b) Peranan 

 Membantu pembinaan, pelatihan, dan pendidikan sejak usia dini 

sehingga menjadi pemain profesional. 
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 Membantu mengenalkan Kota Solo dengan Akademi Futsal yang 

bertaraf internasional yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas 

bertaraf internasional. 

 Membantu mewujudkan sebuah bangunan olahraga arsitektural yang 

mampu mewadahi seluruh kegiatan pendidikan, pembinaan dan 

pelatihan olahraga futsal dengan menekankan pada konsep Arsitektur 

Hi-Tech. 
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