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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang masalah 

Dalam dunia Karate di Indonesia terdapat sebuah organisasi yang meng 

koordinir perguruan karate di seluruh Indonesia yaitu FORKI (Federasi Olahraga 

Karate Indonesia). Perkembangan olahraga karate di Indonesia bukan dibawa oleh 

tentara Jepang melainkan oleh Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kembali ke 

tanah air, setelah menyelesaikan pendidikannya di Jepang. Tahun 1963 beberapa 

Mahasiswa Indonesia antara lain: Baud AD Adikusumo, Muchtar dan Karyanto 

mendirikan Dojo di Jakarta. Mereka inilah yang mula-mula memperkenalkan karate 

(aliran Shoto-kan) di Indonesia, dan selanjutnya mereka membentuk wadah yang 

mereka namakan PORKI. Beberapa tahun kemudian berdatangan ex Mahasiswa 

Indonesia dari Jepang seperti Setyo Haryono (pendiriGojukai), Anton Lesiangi, 

Sabeth Muchsin dan Chairul Taman yang turut mengembangkan karate di tanah air. 

Disamping ex Mahasiswa-mahasiswa tersebut diatas orang-orang Jepang yang datang 

ke Indonesia dalam rangka usaha telah pula ikut memberikan warna bagi 

perkembangan karate di Indonesia. Mereka-mereka ini antaralain: Matsusaki 

(Kushinryu-1966), Ishi (Gojuryu-1969), Hayashi (Shitoryu-1971) danOyama 

(Kyokushinkai-1967).Karate ternyata memperoleh banyak penggemar, yang 

implementasinya terlihat muncul dari berbagai macam organisasi (Pengurus) karate, 

dengan berbagai aliran seperti yang dianut oleh masing-masing pendiri perguruan. 

Banyaknya perguruan karate dengan berbagai aliran menyebabkan terjadinya ketidak 

cocokan diantara para tokoh tersebut, sehingga menimbulkan perpecahan di dalam 

tubuh PORKI. Namun akhirnya dengan adanya kesepakatan dari para tokoh-tokoh 

karate untuk kembali bersatu dalam upaya mengembangkan karate di tanah air 

sehingga pada tahun 1972 terbentuklah satu wadah organisasi karate yang diberi nama 

FORKI (Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia).. Beberapa perguruan anggota 

FORKI sebagai berikut AMURA, BKC, BLACK PANTHER, FUNAKOSHI, 

GABDIKA SHITORYU, GOJUKAI, GOJU RYU ASS, GOKASI, INKADO, INKAI, 

KALA HITAM, KANDAGA PRANA, KEI SHIN KAN, KKNSI, KKI, 



 

 

KYOKUSHINKAI, LEMKARI, MKC, PERKAINDO, PORBIKAWA,  PORDIBYA, 

SHINDOKA, SHI ROI TE, TAKO INDONESIA, WADOKAI.  

Dalam perkembangannya FORKI dibagi setiap daerah Provinsi di Indonesia 

Yang bertujuan untuk mewadai semua aktifitas-aktifitas karate di tiap daerah, 

termasuk Jawa Timur. Dari situlah terbentuknya FORKI jatim. Forki jatim sendiri 

berfungsi sebagai wadah karate di jawa Timur selain itu sebagai wadah Pemusatan 

Latihan Daerah (PUSLATDA) khusus cabang olahraga Karate untuk mewakili Jawa 

Timur dalam event Olahraga  terbesar di Indonesia, yaitu PON.  Hingga saat ini 

PUSLATDA Jawa Timur masih menduduki peringka 5 besar dalam setiap event 

pertandingan nasional maupun PON, sehingga prestasi-prestasi dari PUSLATDA 

Jawa Timur masih diperhitungkan di tingkat nasional. 

Pada Pra-PON XVIII tahun 2012 PULATDA Jawa Timur meloloskan 14 kelas 

yaitu, kata beregu putri, Kumite putrid kelas -50 kg, kumite putri kelas -55 kg, kumite 

putri kelas -60 kg, kumite putri kelas -68 kg, kumite beregu putri, kumite putra -55 

kg, kumite putra -60 kg, kumite putra -67 kg, kumite putra -75 kg, kumite putra -84 

kg, kumite putra + 84 kg dan kumite beregu putra. Dari 14 kelas diatas terdapat 16 

atlet yang lolos seleksi Pra-PON XVIII tahun 2012 di batam, Riau (Surat Keputusan 

PB. FORKI, 02/KPPTS-KA/I/2012, 26 Januari 2012). Pada saat ini seluruh atlet 

PUSLATDA karate yang lolos di Pra-PON tinggal diasrama KONi jatim, FORKI 

Jatim optimis bahwa akan bisa mencapai target dengan 3  emas di PON mendatang, 

akan tapi peraturan PB.FORKI saat untuk PON XVIII tahun 2012 di batam, riau 

mengadakan regulasi untuk umur dengan batasan maksimal 38 tahun sehingga aTlet 

yang digadang-gadang bisa mencapai 1 emas tidak dapat bisa mengikuti PON XVIII 

tahun 2012 dikarenakan regulasi umur, atlet tersebut adalah Umar syarief kelas 

kumite putra +84 kg, FORKI jatim sudah menyiapkan atlet penganti dikelas tersebut 

akan tetapi FORKI Jatim pesisimis atlet tersebut dapat meraih emas dalam PON nanti 

dikarenakan umar syarief adalah karateka dari Indonesia yang sudah bergelar master 

di eropa yang selama ini menjadi salah satu atlet kebanggaan Indonesia di setiap event 

pertandingan internasional dan beliau adalah salah satu atlet karate PUSLATDA Jawa 

Timur periode 2008-2012. 

FORKI Jawa Timur dalam meningkatkan perkembangan prestasi dalam PON 

XVIII tahun 2012 mendatangkan langsung pelatih dari Jepang yaitu sensei 

Murakama, beliau adalah salah satu master terbaik dijepang. Setelah itu aka nada try 

out selama 5 bulan di swiss dan Jepang. Dari banyaknya usaha yang telah dilakukan 



 

FORKI Jatim terhadap perkembangan atlet dalam Nasional maupun internasional 

telah banyak membuahkan hasil seperti dalam beberapa kejuaraan nasional yaitu; 

kejuaraan nasional OSO Cup terletak di bekasi pada tahun 2011 atlet Puslatda Jatim 

membawa 2 mendali emas dikelas -75 kg putra dan -60 kg putri, Kejuaraan Nasinal 

Mahasiswa di Riau tahun 2012 mem bawa 1 mendali emas, 2 perak dan satu perunggu 

dan salah satunya adalah dari Universitas Brawijaya dengan membawa 1 medali emas 

untuk kumite beregu dan 1 medali perak untuk kelas kumite -60 kg putri. Kejuaran 

internasional Indonesia Open di bali tahun 2012 indonesia memperoleh juara 2 untuk 

kata beregu putri dan mereka adalah atlet PUSLATDA Jatim. Kejuaraan SEA 

GAMES 2012 atlet jatim yang ikut ada 2 kelas yaitu kata beregu putri dan kumite +68 

kg dan mereka mendapat 1 medali emas, 1 medali perak dan best of thebest putra 

yang direbut oleh master karate Indonesia yaitu umar syarief yang merupakan atlet 

puslatda jatim saat ini dan result prestasi terbaru saat ini adalah 3 orang dari atlet 

PUSLATDA Jatim lolos seleksi dalam kejuaraan WKF (World Karate Federation) 

dijakarta untuk mewakili Indonesia (www.pbforki.org).  

Tuntutan olahraga karate yang berkebang pesat pada saat ini membutuhkan 

fasilitas-fasilitas penunjang yang memadai. Membuat kita berfikir masih dirasa terlalu 

sedikit jika melihat prestasi yang telah dicapai saat ini oleh atlet-atlet jawa timur, 

perlu failitas latihan yang memadai dan berstandar baik untuk mengembangkan 

olahraga karte dijawa timur dan di Indonesia. Standart internasional untuk arena 

olahraga karate sudah diatur dalam wadah yang bernama WKF (World Karate 

Federation) yang banyak digunakan dalam pertandingan-pertandingan tingkat 

internasional. Di Negara Indonesia sendiri terutama di Jawa Timur masih sedikit 

fasilitas yang sesuai standart internasional, masih banyak dojo yang memiliki failitas 

atau kelayakan yang kurang seperti arena latihan, arena pertandingan dan asilitas 

penunjang lainnya. Dojo yang memiliki standart yang bagus di Indonesia seperti dojo 

KKI yag berada di bekasi sedangkan untuk saat ini tempat latihan pelatnas karate di 

Jakartapun masih belum sesuai standart. 

Dengan merancang dojo yang berstandart internasional di jawa Timur dapat 

meningkat prestasi olahraga terutama karate di Jawa Timur ini. Diketahui lokasi dojo 

PUSLATDA yang di pakai saat ini sudah dirasa memiliki fungsi yang kurang 

maksimal, serta belum dipenuhinya keamanan dan kenyamaan pada dojo tersebut 

serta fasilitas terbatas dan arena latihan dan pertandingan yang dirasa kurang 

memenuhi standart. Maka dari itu nanti desain dilakukan dengan pendekatan analisa 

http://www.pbforki.org/


 

 

pelaku, fungsi dan aktifitas untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas apa yang diperlukan 

dalam menunjang latihan atlet PUSLATDA karate jawa timur yang disesuaikan 

dengan standart WKF pada saat ini. 

Surabaya merupakan ibukota provinsi Jawa Timur sebagai pusat perdagangan, 

industry, bisnis dan pendidikan saat ini pemerintah kota Surabaya mencanangkan 

Surabaya sebagai kota atlet. Dominasi Kota Surabaya dalam pembinaan atlet prestasi 

ternyata direspon positif daerah lain. Ini terbukti dengan agenda kunjungan Dinas 

Pemuda dan Olaraga (Dispora) Kota Pekanbaru untuk belajar pembinaan olahraga ke 

KONI Surabaya, perkembangan olahraga di Surabaya tak lepas dari kerjasama yang 

sejalan antara KONI dan Dispora. Hal ini dirasakanya tidak terjadi di Pekanbaru. Saat 

ini, beberapa program seperti Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) telah 

disiapkan Dispora Pekanbaru sebagai bentuk peningkatan prestasi. Rencananya, tahun 

ini ditargetkan dua PPLP dari cabor atletik dan karate sudah dibentuk. Sementara itu, 

Ketua Umum KONI Surabaya Soenardi mengaku selalu terbuka bagi daerah lain yang 

ingin bertukar ilmu. Hal itu dilakukan agar perkembangan olahraga di Indonesia maju 

bersama – sama. Kota Surabaya sendiri saat ini dianggap sebagai barometer 

pembinaan atlet di Jatim dengan meraih juara umum Porprov tiga kali berturut-turut. 

Bahkan, saat Jatim menjuarai PON XVII di Kaltim, Surabaya menyumbangkan atlet 

sebanyak 80 persen. (lensaindonesia.com/27/3/2012) 

Perkembangan olaraga sangat peseta dengan program pemerintah Surabaya 

terutama karate dari berbagai event baik dari kelas pemula, junior maupun senior 

Surabaya menyumbangkan banyak atlet-atlet berprestasi khususnya karate. Ditambah 

lagi Jawa Timur merupakan kota kelahiran dari bapak pendiri karate di Indonesia 

Prof.Ir.Baud adikusumo. Sehingga Surabaya sangat tepat sebagai tempat Dojo Karate 

Jawa Timur. Semakin berkembangnya olahraga karate di Jawa Timur lokasi dojo 

yang baru ini ditempatkan di daerah kertajaya yaitu, jalan manyar kerto aji, surabaya 

yang merupakan komplek olahraga dan menurut RTRW surabaya merupakan 

kawasan pendidikan, fasum, dan olahraga. Kawasan tersebut terdapat area kosong 

dekat asarama haji dan Kantor Koni Jatim. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

1. Karate diJawa Timur bekembang pesat sehingga diperlukan wadah yang untuk 

menampung atlet-atlet karate yang berprestasi di Jawa timur ini. 



 

2. Pada saat ini fasilitas yang dimiliki belum representative sebagai Pusat Latihan 

Daerah olahraga karate dan belum memenuhi kebutuhan fasilitas dalam proses 

latihan. 

 

1.3. Rumusan Masalah  

  Adapun masalah yang akan dirumuskan dalam perancangan bangunan Dojo 

PUSLATDA Karate Jawa Timur di Surabaya adalah sebagai berikut ; 

Bagaimana rancangan Dojo PUSLATDA Karate Jawa Timur yang dapat mendukung 

proses latihan yang dilakukan? 

 

1.4. Pembatasan Masalah 

1. Perancangan dilakukan mengkhususkan pada kebutuhan PUSLATDA karate 

Jatim untuk memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam proses latihan da 

pertandingan. 

2.  Perancangan hanya membahas hal yang bersifat arsitektural. 

3. Lingkup yang diwadahi adalah kegiatan pelatihan, organisasi pengurus dan 

arena pertandingan PUSLATDA karate Jawa Timur dan hal lain yang terkait 

dengan proses pelatihan. 

4. Lokasi perancangan terletak di Surabaya 

 

1.5. Tujuan  

  Merancang Dojo PUSLATDA Karate Jatim yang dapat mendukung semua 

proses latihan karate yang dilakukan oleh PUSLATDA Karate Jatim dengan 

melengkapi fasilitas-fasilitas yang dipergunakan dalam proses pelatihan. 

 

1.6. Manfaat  

1. Bagi akedemik : 

a. Memperkaya data mengenai bangunan Dojo Karate dalam kebutuhan 

ruang yang diperlukan dalam bangunan dojo karate. 

b. Dapat menambah pengetahuan dibidang perancangan suatu dojo karate 

c. Menambah pengetahuan tentang perancangan yang efisien dan praktis 

dalam fungsi ruang. 

2. Bagi PUSLATDA Karate Jatim : 

a. Sebagai Pusat Pelatihan Karate daerah Jawa Timur di Surabaya 



 

 

b. Sebagai Pusat informasi tentang sejarah dan perkembangan karate. 

3. Bagi masyarakat : 

a. Sebagai wadah bertukar pikiran tentang karate 

b. Sebagai sarana informasi tentang karate 

4. Bagi pemerintah : 

Mengembangkan dan meninglkatkan prestasi dalam bidang olahraga karate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.7. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATAR 

BELAKANG 

MASALAH 

FAKTA 

1. Dojo yang ada pada saat 
ini kurang mewadahi dan 
memfasilitasi proses 
latihan PUSLATDA karate 
Jatim. 

2. Tidak ada tempat di Jawa 
timur sebagai pusat 
pelatihan olahraga karate. 
 

 

HARAPAN 

Perancangan dojo karate  ini 

bertujuan untuk membantu 

pemerintah dalam program 

pengembangan olahraga prestasi 

terutama cabang olah raga karate 

dengan menyediakan sarana dan 

prasarana dalam proses latihan 

karate untuk PUSLATDA Karate 

Jatim 

IDENTIFIKASI 

MASALAH 

RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana rancangan 

Dojo PUSLATDA Karate 

Jawa Timur yang dapat 

mendukung proses latihan 

yang dilakukan? 

 

KOMPILASI 

DATA 

TINJAUAN 

PUSTAKA 

KONSEP 

RANCANGAN 

SKETSA IDE 

PRA-RANCANGAN 

TUJUAN 

Merancang Dojo PUSLATDA 

Karate Jatim yang dapat 

mendukung semua proses 

latihan karate yang dilakukan 

oleh PUSLATDA Karate Jatim 

dengan melengkapi fasilitas-

fasilitas yang dipergunakan 

dalam proses pelatihan. 

 

DATA PRIMER 

Wawancara, studi 

lapangan, studi 

komparasi 

DATA SEKUNDER 

Data kepustakaan 

ANALISA MAKRO 
ANALISA MIKRO 

EVALUASI 

Dapat dilakukan simulasi 

terhadap aktivitas para 

atlet baik latihan 

maupun keseharian 

RANCANGAN 

Hasil rancangan yang diinginkan adalah dojo karate puslatda 

jawa timur yang mampu memecahkan permasalahan dan 

memenuhi kebutuhan ruang dan fasilitas dalam proses 

latihan PUSLATDA karate Jatim 

METODE PERANCANGAN 

Proses perancangan 

menggunakan metode 

pragmatik. Metode ini 

digunakan agar dapat 

mencari solusi pemecahan 

masalah arsitektural melalui 

bukti model dan simulasi. 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Prasarana dan Sarana Olahraga 

Pada hakekatnya pendidikan jasmani bertujuan untuk membentuk dan 

mengembangkan kepribadian serta meningkatkan ketrampilan agar bermanfaat bagi 

hidupnya baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian 

pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan salah satu usaha dalam rangka 

menjadikan manusia sebagai warga negara yang potensial dan turut berperan dalam 

era pembangunan. Keberhasil tujuan pencapaian pendidikan jasmani dan kesehatan 

tergantung pula pada keberhasilan kegiatan proses belajar mengajar dengan demikian 

sarana dan prasarana olahraga merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar dan 

peningkatkan mutu pendidikan. 

1. Pengertian 

a. Prasarana olahraga adalah gedung olahraga, ruang serbaguna, lapangan 

dan kolam renang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan 

olahraga 

b. Sarana olahraga adalah alat yang digunakan untuk mempraktekan setiap 

cabang olahraga guna mencapai ketrampilan tertentu atau prestasi 

c. Sarana prasarana olahraga adalah suatu alat dan bangunan yang dirancang 

sesuai dengan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai alat bantu dan 

tempat melaksanakan kegiatan olahraga. 

2. Macam-macam prasarana 

a. Prasarana olahraga ruang terbuka 

Prasarana kategori ini memberikan fasilitas latiihan bagi cabang-

cabang olahraga yang pada umumnya dilakukan diruang terbuka. Fasilitas 

khusus untuk masinng-masing cabang diupayakan untuk dapat disediakan 

misalnya pada cabang atletik, fasilitas untuk latihan lari jarak jauh, jarak 

pendek, tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, lompat tinggi, lompat 

jauh, masing-masing disediakan secara terpisah. Hal ini dimaksud agar bila 

diperlukan latihan serempak satu dengan yang lainnya tidak saling menggangu 

cabang olahraga yang biasa dilakukan diluar lapangan terbuka. Sepak bola 



 

hockey, softball, base ball,renang, loncat indah, polo air, selam, balap sepeda, 

panahan. 

 

b. Prasarana Olahraga Ruang Terbuka atau Ruang Tertutup 

Cabang-cabang olahrag yang biasa diselenggarakan di ruangan terbuka 

tetapi dapat pula diselenggarakan di ruang tertutup. Seperti : bola basket, bola 

voli, tenis lapangan, menembak, sepak takraw, hala-hal seperti ini disediakan 

pula failitasnya diruang tertutup maupun diruang terbuka, ini dimaksudkan 

agar fasilitas yang sifatnya sekunder (terbuka) disamping digunakan untuk 

latihan dapat pula digunakan untuk kegiatan rekreasi. 

 

c. Prasarana Ruangan Tertutup 

Fasilitas guna menyelenggarakan latihan bagi cabang-cabang olahraga 

yang biasa atau menurut peraturan harus diselenggrakan diruang tertutup. 

Disamping itu disediakan pula fasilitas untuk mengadakan latihan didalam 

ruangan bagi beberapa cabang olahraga yang biasa diseenggarakan di ruang 

terbuka khususnya cabaang atletik hal ini dimaksudkan agar latihan-latihan 

tetap dilaksanakan dalam kondisi cuaca yang tidak baik (hujan) sekalipun. 

Dengan demikian program atau jadwal latihan tetap dilaksanakan dantidak 

terganggu karena keadaan cuaca. Fasilitas untuk kagori ini adalah cabang; 

bulu tangkis, tenis meja, sepak takraw, taekwondo, anggar, angkat besi, 

binaraga, karate, tinju, silat, gulat, bilyard, bowling, squash, catur, bridge. 

Olahraga karate merupakan olahraga indoor sehingga perlu dalam tinjauan 

pustakaa ini dibahas mengenai bangunan olahraga indoor dalam kementrian 

olahraga menetapkan beberapa klasifikasi dan kegunaan gedung olahraga, 

yaitu : 

 Type A 

ukuran minimal hall : 50 x 30 dengan tinggi 12,5 m 

kapasitas penonton : diatas 3.000 orang 

Dengan contoh fasilitas ruang sebagai berikut  ; R. ganti, Lobby, R. 

Keamanan, Gudang alat, Gudang kebersihan, R. Serbaguna, Utilitas, 

R.wartawan, R. VIP, VIP lobby, R. Penggelola, Sauna, R. 

Pemanasan,Pijat, P3k, R. wasit 



 

 

 Type B 

ukuran minimal hall : 32 x 22 dengan tinggi 12,5 m 

kapasitas penonton : 1000 - 3.000 orang 

Dengan contoh fasilitas ruang sebagai berikut; R. ganti 2, Lobby, R. 

Pelatih, R. Wasit, R. Pengelola, R.pemanasaan/ latihan beban, Gudang 

 Type C 

ukuran minimal hall : 24 x 16 dengan tinggi 9 m 

kapasitas penonton : 1000 orang. 

Dengan contoh fasilitas ruangan sebagai berikut ; R.p3k, R.ganti 2 

ruang, R.pengelola, R.pelatih 

 Berdasarkan skala pelayanannya, gedung olah raga dibagi atas : 

 Skala Nasional, Fasilitas olah raga ini menampung atau melayani 

kegiatan-kegiatan di antaranya kpmpetisi utama, pertandingan, latihan 

dan mengajar dengan standar internasional seperti PON, Sea Games, 

dan sejenisnya, Contoh : Gedung Istora Senayan Jakarta 

 Skala Regional, Fasilitas olah raga yang melayani satu atau beberapa 

daerah dengan populasi sebesar 200.000 sampai dengan 350.000 

penduduk dan merupakan fasilitas pelengkap di suatu daerah atau 

wilayah., Contoh : Gelanggang Olah Raga Penjaringan, Gelanggang 

Olah Raga Grogol.  

 Skala Lingkungan, Fasilitas olah raga yang melayani satu lingkungan, 

dalam hal ini lingkungan pemukiman dngan populasi 2.000 sampai 

dengan 10.000 orang, dan biasannya disediakan dalam suatu kompleks 

perumahan sebagai satu pelengkap sarana., Contoh : Kelapa Gading 

Sport Club di kompeks perumahan Kelapa Gading., Bimantara Sport 

Club di kompleks perumahan Green Village., Persada Sport Centre di 

kompleks AURI Halim. 

 Skala Sekolahan, Fasilitas olah raga ini melayani olah raga di suatu 

sekolahan, biasanya berbentuk aula, serbaguna dan dapat berbentuk 

lapangan terbuka serta digunakan hanaya untuk latihan olah raga 

standar saja. 



 

 Skala Khusus, Fasilitas olah raga yang menangani olah raga jenis 

tertentu yang sifatnya komersial atau yang diperuntukkan khusus bagi 

penyandang cacat, biasanya dibentuk oleh pihak swasta. 

 

3. Prasarana olahraga Indonesia pada saat ini  

Keadaan sarana prasarana  olahraga di Indonesia,menurut pengamatan ada 

dua faktor yang dapat berdampak positif dalam penyiapan prasarana olahraga 

sebagai berikut : 

a. Adanya konsep mengenai Otonomi Daerah yang telah dituangkan dalam 

Undang-Undang. 

b. Adanya ketentuan bahwa tuan rumah untuk Pekan Olahraga Nasional 

(PON) sejak tahun 2000 ditetapakan daerah secara bergantian. 

Sarana prasarana yang ada di Indonesia kurang mendapat perhatian secara 

khusus dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat 

kompleks. Kenyataannya dapat dilihat pada ketidak berhasilan Kota Surabaya 

dalam membangun kawasan “Sport Complex” baru yang akan digunakan untuk 

menyelenggarakan PON XV -2000 akibat keterbatasan biaya. Keterbatasan ini 

disebabkan oleh krisis moneter yang terjadi di beberapa Negara Asia. 

Pelaksanaan ini terpaksa harus dialih kan ke Stadion Delta yang ada di Sidoarjo. 

Stadion ini digunakan untuk seluruh kegiatan PON yang berlangsung, baik 

upacara pembukaan, penutupan maupun pertandingan-pertandingan. Jelas dalam 

hal ini sarana prasarana di Indonesia sangatlah minim akan semua fasilitasnya. 

Pada PON XVI -2004 dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan dan kota 

Palembang sebagai pusat dari penyelenggaraan pertandingan. Pada tahun 1978 

dibangun Stadion Bumi Sriwijaya yang pada awalnya direncanakan untuk 

diklembangkan menjadi Stadion Utama tetapi pada akhirnya ditetapkan sebagai 

Stadion Atletik untuk dibangun lintasan atletik dengan bahan sintetis, sedangkan 

Stadion Utama direncanakan dibangun di Seberang Ulu di wilayah Jakabaring. 

Upaya pembangunan Stadion Utama Jakabaring di seberang Ulu dimaksudkan 

untuk mengembangkan kota kea rah selatan di areal reklamase sesuai dengan 

rencana Induk Kota yang telah disususn oleh Departemen Pekerjaan Umum. 

Untuk Sport Complex telah dipersiapkan lahan reklame seluas 50 Ha yang 

nantinya akan dipakai untuk lokasi Stadion Utama dan dua buah gedung 



 

 

Olahraga yang dipergunakan untuk Senam dan cabang olahraga Bulutangkis. 

Selain itu ada beberapa sarana prasaran aolah raga outdoor untuk olahraga:voli 

pantai, soft ball, hoki dan lain-lainyang akan dapat ditampung. Diseberang 

kompleks satdion itu, sedang dibangun perumahan sebanyak 1.000 buah yang 

nantinya akan digunakan untuk PON XVI -2004 yang dimanfaatkan untuk tempat 

tinggal sementara atlit-atlit selama PON berlangsung. Setelah selesai kegiatan 

PON, maka perumahan ini akan dijual pada masyarakat untuk dijadikan 

pemukiman. Meskipun pembangunan sarana prasarana olahraga sedikit terhambat 

namun penggunaan bahan-bahan sarana prasrana olahraga cukup baik, misalnya 

saja yang telah disebutkan di atas mengenai penggunaan lantai dari bahan sintetis. 

Kompleks Gelora Bung Karno di Senayan Jakarta memiliki luas lahan 279 

Ha, sebagai areal dengan luas 155 Ha adalah lahan untuk kompleks olahraga yang 

sampai saat ini masih merupakan kompleks olahraga yang terlenghkap dan 

terbesar di seluruh Indonesia. Pada saat PON di Jakarta pada tahun 1996 didalam 

kompleks Stadion dapat diselenggarakan 18 cabang olahraga yang 

dipertandingkan. Stadion ini sampai saat ini dari waktu ke watu secara bertahap 

dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan olahraga. 

Pengembangan dan pembanguna sarana prasaran olahraga tetap mengikuti 

perkembangan jaman, beberapa sarana prasarana olahraga yang telah 

diikutsertakan dalam kompetisi luar negeri dan memperoleh penghargaan adalah 

sebagai berikut : 

1. Gedung Pusat Latihan Bulutangkis, memperoleh IAKS Award pada tahun 

1989 intuk kategori B. “Trainning For Top-level Sport”. 

2. Gedung/Lapangan Menembak, memperoleh “Bronz Award” untuk kategori F. 

“Trainning and Competition Facilities for special sport disciplines” 

3. Lapangan Latihan Softball/Baseball, memperileh IOC/IAKS Bronze Award 

tahun 1999 untuk kategori F, “Trainning and Competition Facilities for special 

sport disciplines” 

Penggunaan Prasarana Olah Raga Selalu dikaitkan dengan Kegiatan Olah 

Raga yang Memiliki Sifat : 



 

1. Horisontal, Dalam arti bersifat menyebar atau meluas sesuai dengan konsep 

“Sport for All” atau dengan semboyan yang kita miliki memasyarakatkan olah 

raga dan mengolahragakan yang tujuannya untuk kebugaran dan kesehatan. 

2. Vertikal, Dalam arti bersifat mengarah ke atas dengan tujuan mencapai 

prestasi tinggi dalam cabang olah raga tertentu baik tingkat daerah nasional 

maupun internasional. 

Penggunaan Prasarana Olah Raga Perlu Menyertakan 3 Faktor untuk dapat 

memnuhi kedua arah tersebut : 

1. Kuantitas, Guna menampung kegiatan olah raga yang jumlahnya mencukupi 

sesuai dengan ketentuan seperti yang ditentukan di dalam pedoman penyiapan 

prasarana. 

2. Kualitas, Guna menampung kegiatan olah raga prestasi prasaran olah raga 

yang disiapkan perlu memenuhi kualitas dengan syarat dan ketentuan masing-

masing cabang olah raga : 

3. Memenuhi Standart Internasional, Kualitas bahan atu material harus 

memenuhi syarat Internasional. 

4. Dana, Untuk menunjang kedua faktor diperlukan dana yang cukup sehingga 

cepat disiapkan prasarana yang mencukupi jumlahnya serta kualitas memenuhi 

syarat. 

5. Dalam menciptakan sarana prasarana olah raga yang sesuai dengan 

perkembangan jaman  

6. Kuantitas sarana prasarana olahraga harus diperbanyak. Kualitas harus 

ditingkatkan agar tidak hanya kuantitas yang banyak, namun kualitasnya juga 

baik. Yang terpenting adalah dana, dana harus dirancang sedemikian rupa agar 

rencana pembangunan sarana prasaran olahraga dapat terlaksana dengan 

optimal.Untuk itu perlu dikembangkangkan ketiga faktor ini secara serius agar 

sarana prasarana olahraga di Indonesia sesuai dengan perkembangan jaman. 

7. Memperhatikan peta kependudukan Indonesia, kepadatan dan penyebaran 

penduduknya, karena jumlah kebutuhan prasarana olah raga harus sesuai 

dengan jumlah penduduk yang akan menggunakannya. 

8. Mengacu pada standar kebutuhan prasarana olahraga sesuai dengan pedoman 

yang ditetapkan. 



 

 

9. Otonomi Daerah dapat dimanfaatkan dengan baik yakni harus ada koordinasi 

agar dapat memberi saran dan pedoman teknis karena mereka lebih 

mengetahui bagaimana kondisi daerahnya sehingga dapat menyempurnakan 

pengembangan sarana prasarana olahraga yang sesua dengan perkembangan 

jaman. 

10. Adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dapat 

saling memberi masukan baik yang bersifat teknis maupun non teknis dan 

bekerjasama membangun sarana prasarana olahraga yang sesuai dengan 

perkembangan jaman. 

 

2.2. Tinjauan Dojo Karate 

  Kata dojo adalah istilah bahasa Jepang yang secara harfiah berarti “tempat 

jalan”. Pada mulanya dojo sebagai tempat untuk belajar dan mengajarkan Buddha, 

dalam perkembangan dewasa ini istilah dojo adalah tempat latihan, belajar budo, 

tempat mencari pencerahan, atau place of the way. Istilah dojo juga digunakan untuk 

menggambarkan ruang meditasi tempat praktek meditasi Zen Buddhis zazen, sebagai  

pengganti dari “zendo” istilah yang lebih spesifik, dan lebih banyak digunakan untuk 

menyebut ruang meditasi mereka, seperti yang dilakukan master pendiri mereka, 

Taisen Deshimaru. Istilah dojo merujuk pada tempat pelatihan formal untuk orang 

Jepang melakukan seni, tetapi lebih spesifik  dianggap tempat pertemuan formal bagi 

murid dan guru dari berbagai seni bela diri gaya Jepang untuk melakukan pelatihan, 

ujian dan pertemuan terkait lainnya. 

Dahulu kala dojo adalah bangunan tambahan untuk pemujaan pada candi atau 

kuil, sedangkan konsep dojo sebagai tempat latihan seni bela diri merupakan konsep 

Barat; sehingga setiap fasilitas pelatihan fisik – termasuk sekolah gulat professional – 

dapat disebut dojo karena olah raga ini berakar dekat dengan seni bela diri. Dojo 

bukanlah “tempat latihan gerak badan” atau lapangan olah raga, ditinjau dari balok 

pembangun huruf kanji untuk kata do  mewakili untuk diri sendiri, (kamus lain; 

menyebutkan kata do yang menunjukkan semangat, penggemblengan). Sehingga do 

menurut piktograf tersebut dapat diartikan memajukan moral semangat diri, identik 

dengan character building.  Huruf kanji jo atau ba, mempunyai arti tempat, dengan 

arti sebuah tempat spesifik untuk melakukan kegiatan tertentu. Huruf tersebut 

dibangun dari simbol tanah, yang secara realita menunjukkan tempat, simbol matahari 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%81%93%E5%A0%B4
http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%81%93%E5%A0%B4
http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%81%93%E5%A0%B4
http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%81%93%E5%A0%B4


 

dan cakrawala, menunjukkan sumber kekuatan dan garis pandang serta take (tiang 

bambu, dengan bendera, pataka, atau panji-panji) untuk memanggil atau menunjukkan 

syi’ar bahwa disitu tempat terdapat keramaian atau kegiatan  orang berkumpul. 

Sehingga pengertian dojo dalam arti yang lebih luas tidak dapat dipandang sebagai 

tempat olah-raga sahaja. 

Dalam seni bela diri Jepang sebenarnya, dojo dianggap khusus dan diasuh 

dengan baik oleh penggunanya, dan cenderung bersifat sakral. Sepatu tidak boleh 

dipakai dalam dojo, kecuali tabi  kaus kaki-sandal Jepang, boleh digunakan dalam 

dojo. Dalam dojo gaya tradisional selalu dilakukan ritual pembersihan dojo (dojo soji) 

pada awal dan/atau akhir setiap sesi pelatihan atau kegiatan. Selain untuk manfaat 

higienis, jelas pembersihan secara reguler juga berfungsi untuk memperkuat fakta 

bahwa dojo yang seharusnya didukung dan dikelola oleh murid atau siswa; bukan staf 

instruksional sekolah (kai). Sikap ini telah menjadi hilang dalam dojo modern, dojo 

komersial yang didirikan dan dijalankan oleh sekelompok kecil orang atau instruktur. 

Bahkan, sering  dijumpai dalam sekolah tradisional (koryu), jarang/tidak pernah 

menggunakan dojo untuk pelatihan sama sekali, tetapi hanya untuk acara-acara yang 

lebih simbolis atau formal. Pelatihan atau acara yang sebenarnya dilakukan biasanya 

di luar ruangan atau di daerah yang kurang formal. 

2.2.1. Jenis-Jenis Dojo 

1. Dojo Tradisional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shomen  

Gambar 2.1 Shomen 

Sumber . www.aikido.com 

 



 

 

Banyak dojo tradisional mengikuti pola yang ditentukan dengan 

shomen (“depan”) dan menggunakan beberapa pintu  masuk, serta hirarki 

tempat yang didasarkan pada peringkat murid dan guru (instruktur) ditata 

dengan tepat. Biasanya murid/siswa akan masuk dari sudut kiri bawah dojo 

(dalam referensi shomen) dengan  instruktur di sudut kanan atas. Shomen 

biasanya berisi kamidana, yakni tempat untuk melakukan meditasi (mokuso) 

serta untuk menempatkan barang keperluan pemujaan Shinto, hata (banner), 

kanban (kartu) dan artefak lainnya. Istilah kamiza ini, sering dikacaukan oleh 

praktisi seni bela diri dengan kamidana. Banyak artefak lainnya mungkin 

ditampilkan di seluruh dojo, seperti kanban yang mencirikan sekolah (kai) 

dengan style atau strategi tertentu, dan barang-barang seperti gendang taiko 

atau senjata yoroi. Pada dojo seringkali ditemukan nama-dojo dan kun-dojo 

(sumpah, doktrin atau “aturan dojo“) yang ditampilkan secara mencolok pada 

sisi shomen.  

Adakalanya dojo menyediakan tempat khusus bagi tamu atau 

pengunjung, tetapi penempatan tergantung pada peringkat dan asal mereka. 

Senjata dan peralatan pelatihan lain yang biasanya akan ditempatkan di 

dinding belakang. Noma Dojo di Tokyo adalah contoh dari sebuah dojo kendo 

tradisional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamidama 

(tempat 

bermeditasi) 

Gambar 2.2 kamidama 

Sumber . www.aikido.com 

 

Gambar 2.3 dojo tradisonal jepang 

Sumber . www.aikido.com 

 



 

Ciri-ciri dojo tradisional, yaitu : 

a. Terdapat shomen dan kamidama 

b. Bentukan fasade bangunan tradisional jepang 

c. Banyak ornament-ornamen kayu seperti lantai dan atap 

 

2. Hombu Dojo. 

Dojo gaya Hombu, lebih mencirikan gaya dari seni bela diri atau 

kelompok beladiri tertentu, dilengkapi dengan markas administrasi. Dojo 

dengan gaya honbu lebih tepat disebut dengan perpaduan antara dojo 

tradisional dan modern, didalam dojo bergaya honbu tetap mempetahankan 

adanya shomen dan kamidana didalam dojo akan tetapi bentukan bangunan 

sudah mengikuti bentukan bangunan modern beberapa dojo Hombu terkenal 

terletak di Jepang adalah: Kodokan (Judo), Hombu Dojo Aikikai (Aikido), 

Bujinkan Hombu Dojo (Ninjutsu), Takeda-ryu Nakamura Ha Hombu Dojo 

(Sobudo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciri-ciri honbu dojo, yaitu : 

a. Fasade bangunan sudah modern 

b. Masih mempertahankan kamidama dan honbu 

c. Dilengkapi dengan ruangan seketariatan  

d. Perpaduan antara aula olahraga dan dojo, seperti adanya tribun 

 

 

Unsur-unsur tradisional 

berupa shomen pada 

honbu dojo 

Gambar 2.4 honbu dojo 

Sumber . www.aikido.com 

 



 

 

3. Dojo gaya Barat. 

Dojo gaya Barat lebih tepat disebut tempat latihan fisik, seni bela-diri 

lebih terlihat dari sisi ”sport”, tidak ada keseimbangan antara ”yin” dan 

”yang”. Model budaya dojo diadopsi oleh praktisi dengan mengambil model 

paling kontemporer, yaitu dojo dengan arsitektur berbentuk gym. Dalam 

realita; sebuah dojo modern, dojo komersial adalah tempat latihan olah raga 

beladiri tertentu atau multifungsi (olah raga beladiri, senam aerobik, latihan 

kebugaran, dlsb.) yang didirikan dan dijalankan oleh sekelompok kecil orang 

atau instruktur. 

 

 

 

 

 

2.2.2. Tinjauan Standart Arena Dojo dan Arena Pertandingan Karate 

Menurut WKF (World Karate Federation) 

World Karate Federation (WKF) mulai tahun 2009, memberlakukan 

peraturan baru tentang ketentuan usia dan nomor pertandingan Karate, baik yang 

dilakukan sendiri oleh WKF maupun AKF, dan pertandingan karate pada multi 

event Internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengurus Besar Federasi 

OlahRaga Karate-Do Indonesia (PB FORKI), melalui Surat Edaran Nomor 

13/PB.FORKI – SEKJEN/SE/I/09 tertanggal, 15 Januari 2009. tentang Peraturan 

Baru Pertandingan Karate WKF. Yang ditujukan kepada Pimpinan Perguruan 

Karate, dan Pimpinan Pengurus Propinsi FORKI. 

 

1. Ukuran standart umum arena dojo atau area pertandingan karate 

menurut WKF 

a. Area kompetisi harus datar dan bebas dari bahaya. 

b. Area kompetisi akan menjadi persegi, dari tipe yang disetujui WKF, 

dengan sisi-sisi dari delapan meter (Diukur dari luar) dengan tambahan 

Gambar 2.5 dojo gaya barat 

Sumber . www.aikido.com 

 



 

dua meter pada semua sisi sebagai area aman. Akan ada menjadi 

wilayah keamanan yang jelas dari dua meter di setiap sisi. 

c. Sebuah garis setengah meter panjang harus ditarik dua meter dari pusat 

area kompetisi untuk posisWasit. 

d. Dua garis paralel masing-masing satu meter panjang, harus ditarik 

pada jarak satu 4. setengah meter dari pusat area kompetisi untuk 

posisi PESERTA. 

e. Juri masing-masing akan duduk di sudut tatami di daerah aman. Wasit 

bisa bergerak sekitar tatami keseluruhan, termasuk daerah aman 

dimana juri duduk. Setiap juri akan dilengkapi dengan bendera merah 

dan biru. 

f. Pengawas Pertandingan akan duduk di luar area aman, di belakang, 

dan ke kiri atau kanan Wasit tersebut. Dia akan dilengkapi dengan 

bendera merah atau tanda, dan peluit. 

g. Pengawas Skor akan duduk di meja nilai resmi, antara pencatat dan 

pencatat waktu. 

h. Menurut perarturan wkf untuk standart internasional minimal 4 arena 

pertandingan atau 1 arena   

i. Pada Kumite Shiai yang biasa digunakan oleh FORKI yang mengacu 

peraturan dari WKF, idealnya adalah menggunakan matras dengan 

lebar 10 x 10 meter. Matras tersebut dibagi kedalam tiga warna yaitu 

putih, merah dan biru. Matras yang paling luar adalah batas jogai 

dimana karate-ka yang sedang bertanding tidak boleh menyentuh batas 

tersebut atau akan dikenakan pelanggaran. Batas yang kedua lebih 

dalam dari batas jogai adalah batas peringatan, sehingga karate-ka 

yang sedang bertanding dapat memprediksi ruang arena dia bertanding. 

Sisa ruang lingkup matras yang paling dalam dan paling banyak 

dengan warna putih adalah arena bertanding efektif. 

 

2. Ada dua macam arena, yaitu  

a. Arena kata, kata adalah meragakan jurus-jurus yang ada pada karate 

sesuai aliran dan perguruan karate baik perorangan maupun beregu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

b. Arena kumite, kumite adalah pertarungan satu lawan satu yang dibagi 

menjadi beberapa kelas dari berat hingga umur dan terdapat peraturan 

dan pelanggaran dalam bermain atau berlatih kumite. 

 

 

 

 

Untuk arena latihan menyesuaikan dengan arena pertandingan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr. 2.8 Arena 

pertandingan karate 

Gbr.2.6 arena kata 

Gbr.2.7 arena kumite 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juri 1 

Juri 2 

Juri 3 

wasit 

Administrasi 

dan timer 

abditator 

Juri 4 

Juri 1 

Juri 2 

Juri 3 

wasit 

Scoring board 

Scoring board 

Administrasi 

dan timer 

abditator 

Safety area 

Kompetisi area 

Gbr. 2.10 Arena pertandingan kata 

Gbr. 2.9 Arena pertandingan kumite 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Tinjauan komparasi Dojo karate internasional 

No.  Nama Dojo Komparasi Standart yang bisa diterapkan pada 

desain 

1 Tokyo Ayase budokan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Standart dojo internasionalnya 

nanti bisa diterapkan pada 

desain 

 Fasilitas yang ada dapat 

menampung 9 arena 

pertandingan karate, dilengkapi 

dengan tribun 

 Dengan 3 tempat latihan yaitu, 

budojo dan kyu dojo yang berisi 

tempat latihan skala kecil tanpa 

ada tribun dengan lantai kayu 

sedangkan big budojo dimana 

digunakan sebagai tempat 

bertanding dengan standart wkf 

yang dilengkapi dengan tribun 

Gbr. 2.11 standart area pertandingan 

atau latihan karate 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dojo ini termasuk dalam honbu 

dojo. 

 Dilengkapi juga ruang ganti dan 

ruang admistrasi dan pengelola 

gedung. 

 

2 French National Dojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lokasi  : Paris  

 Kapasitas  : 3,000 seats (up to 

5,000 with temporary & 

retractable tiers) 

 Opening: 2001 

  Architects: Architecture-Studio 

 Konsep struktur mengunakan 

bentang lebar dengan atap 

lengkung. 

 Bisa menampung 8 area 

pertandingan. 

 Dilengkapi dengan tribun 3 sisi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Dojo KKI, bekasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lokasi : di Desa Lambang Sari 

Kawasan Grand Wisata Tambun 

Bekasi. 

 Pemilik : Pengurus Pusat 

Perguruan Karate Kushin Ryu M 

Karate-DO Indonesia [PP.KKI] 

 Dengan luasan 2800 m2 

 Dengan fasilitas 1000 tempat 

duduk.  

 Terdapat 12 kamar yang masing-

masingnyabisa menampung lima 

atlet. 

 yang terdiri dari asrama, 

gelanggang atau arena 

pertandingan yang bisa memuat 

sampai 5 arena pertandingan 

karate dan merupakan dojo 

terbesar dan berstandar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internasional  

 Bangunan ini berkonsep green 

desain dan minimalis desain 

dengan seminimal mungkin 

dengan struktur bentang panjang 

 

4 Saitama Kenritsu budokan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lokasi : saitama jepang 

 Kapasitas : 3000 orang 

 Hampir sama seperti ayase 

budokan terbagi menjadi 

beberapa dojo, dojo kecil dan 

dojo besar. Dojo kecil berfungsi 

sebagai tempat latihan 

sedangkan dojo besar sebagai 

tempat bertanding. 

 Memiliki keistimewaan dalam 

struktur mengunakan bentang 

panjang dengan struktur kayu 

dan baja, struktur kayu yang 

diekspor memberi kesan 

tradisional pad dojo modern ini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tinjauan komparasi diatas dapat disimpulkan bahwa standart internasional 

diperlukan untuk merancang dan mendesain dojo karate di Indonesia terutama di jawa 

Timur ini yang diterapkan dalam proses fungsi ruang sebagai fasilitas latihan dalam 

proses latihan atlet PUSLATDA Karate jatim. 

 

2.3.  Tinjauan Struktur  

 Olahraga karate termasuk dalam olahraga didalam ruangan atau indoor sport 

hall, menurut panjaitan (1990) untuk olahraga yang dilakukan didalam ruangan 

membutuhkan fasilitas yang menntut bebas kolom,sehingga harus mengunakan suatu 

system bentang lebar yang mampu menciptakan ruangan bebas kolom dengan 

bentangan yang sangat lebar. Berikut adalah system struktur bentang lebar; 

1. Form-active structure system Yaitu sistem struktur bentang panjang yang 

berperilaku sesuai dengan bentuk material yang digunakan. Sistem struktur 

bentang panjang ini sangat elastis.dan efektif digunakan dalam pembebanan 

tarik. Merupakan sistem struktur bentang panjang yang non rigid (tidak kaku), 

fleksibel, mempunyai bentuk tertentu dan diperkokoh dengan tumpuan sendi, 

dapat mendukung dirinya sendiri sekaligus ruang bentang. Macam-macam 

struktur form-active adalah : 



 

a. Sistem struktur kabel, Struktur kabel adalah struktur yang mengandalkan 

kekuatan daya tarik kabel sebagai struktur utama. Tali atau kabel yang 

mendapatkan beban eksternal akan mengalami deformasi yang bergantung 

pada beban eksternal. 

 

 

 

 

 

 

b. Sistem struktur tenda, Sistem struktur tenda merupakan sistem struktur 

yang menggunakan sistem tekanan dan oleh bidang lengkug atau tiang. 

Sebagai variasi dari kurva ganda struktur kabel dimana ruang antara kabel 

tidak berguna dan permukaan menjadi membrane yang berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sistem struktur pneumatic, Sistem strukur pneumatic merupakan sistem 

struktur yang menggunakan tekanan udara pada membran. Ada dua jenis 

sistem struktur pneumatic yaitu air supported dan air inflated. Air supported 

hanya menggunakan satu lapisan membrane dan tekanan seluruh lapisan 

membrane termasuk interior. Sedangkan air inflated meliputi elemen 

structural contoh kolom atau bidang lengkung, yang tekanan udaranya 

membentuk rigid form. Sedangkan pada bagian interior tidak ada tekanan 

udara.  

 

Tenda dengan Variasi Tiang 

Sumber : Understanding Structure  

 

Olympic Munich Stadium 

Sumber : Understanding Structure P. 

 

Gb.2.12  



 

 

 

 

 

 

 

 

d. Sistem struktur arch (lengkung), Sistem struktur arch adalah sistem struktur 

yang menggunakan bidang lengkung sebagai pengaku bidangnya. Struktur 

lengkung dapat dibuat dan tahan terhadap tekanan sebagai contoh adalah 

penggunaan baja, kayu, dan beton bertulang. Ada 3 penggunaan sistem 

struktur lengkung, yaitu tanpa menggunakan sistem roll, menggunakan dua 

sistem roll, dan menggunakan tiga sistem roll. 

 

 

 

 

2. Vector-active structure system Yaitu sistem struktur bentang panjang yang 

bersifat kaku dan kokoh. Sisten struktur ini mampu menahan beban tarik, tekan, 

maupun lentur. Struktur vector-active memiliki elemen yang pendek, padat dan 

lurus yang merupakan komponen struktural karena perbandingan antara 

potongan melintang dengan panjangnya yang kecil hanya dapat menyalurkan 

kekuatan searah dengan panjangnya, seperti pada tegangan normal (tekanan dan 

atau kompresi) : merupakan elemen kompresif dan tensil. Perbedaan pada 

sistem struktur ini adalah adanya rakitan tiga unsur garis lurus yang berbentuk 

segitiga. Kemungkinan yang hampir tak terbatas dalam bangunan tiga 

dimensional dengan elemen-elemen yang distandarisasi, dengan hambatan 

ruang yang minimum, merupakan bentuk yang sesuai bagi suatu kota yang 

dinamis. Macam-macam sistem struktur vector-active adalah : 

Tipe sistem struktur pneumatic, United Pavillon dan Fuji Pavillion Osaka Expo 1970   

Sumber : Understanding Structure  

 

 

Tipe sistem struktur lengkung 

Sumber : personal.cityu.edu 
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a. Sistem struktur flat Truss (rangka datar), Sistem struktur flat truss adalah 

sistem yang menggunakan rangka perbagian dan dihubungkan melalui 

sambungan-sambungan perbagian sistem struktur rangka datar atau gording 

sebagai pengaku antar bagian.  

 

 

 

 

 

b. Sistem struktur Curved Truss (rangka kurva), Sistem struktur rangka 

adalah sistem yang menggunakan rangka dimana kemudian kurva sebagai 

rangka atap bangunan. Sistem struktur walaupun tidak membentuk ruang 

tetapi sistem strukturnya tergabung satu sama lainnya. Berbeda dengan 

sistem struktur flat truss yang menggunakan kolom perbagian, sistem 

struktur curved truss hanya menggunakan kolom pada ujung masing-

masing. 

 

 

 

 

c. Sistem Struktur Space Truss (Rangka ruang), Sistem struktur space truss 

merupakan sistem struktur yang membentuk ruang pada bagian rangka 

atap bangunan. Sistem ini jauh lebih efisien daripada sistem struktur 

rangka biasadikarenakan tiap bagian saling antar satu sama lainnya. 

Penggunaan sistem struktur ini, menghasilkan perbagian yang kompleks. 

Pada bagian rangka dan  join menggunakan baja dan alumunium serta 

adanya perhitungan ukuran berdasarkan permintaan dari desain bangunan. 

  

Sistem struktur flat truss 

Sumber : personal.cityu.edu. 

 

Gambar  

 

Sistem struktur curved truss 

Sumber : personal.cityu.edu. 

 

Gambar  
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3. Surface-active structure system, Yaitu sistem struktur bentang panjang yang 

mengandalkan permukaan bidangnya untuk menyalurkan beban ke tanah. 

Sistem struktur ini paling baik dalam menahan beban tekan. Macam-macam 

sistem struktur surface-active adalah: 

a. Sistem struktur Folded Plate, Sistem struktur Folded Plate adalah sistem 

struktur yang menggunakan lipatan berlapis pada permukaan dimana 

didukung oleh tegangan dan tekanan dengan lipatan yang terjadi antara 

lipatan di bidang lapisan. 

 

 

 

 

 

b. Sistem struktur Cangkang, Sistem struktur cangkang merupakan sistem 

struktur yang tipis, sistem ini hanya didukung oleh tegangan, tekanan, dan 

shear. Kebanyakan sistem struktur cangkang menggunakan bahan dari 

beton bertulang, walaupun plywood, metal dan kaca-dengan tulangan 

plastic dapat digunakan. Beberapa alternative bahan ini rata-rata digunakan 

pada kapal atau kontruksi mobil. 

 

 

 

Contoh Sistem Struktur Folded Plate 

Sumber : Understanding Structure  

 

Pyramitec menggunakan segitiga, persegi, dan segi enam berdasarkan modul piramid 

Sumber : Space Grid Structure 
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2.4.  Tinjauan Bentuk bangunan  

Perwujudan dari arsitektur salahsatunya adalah bentuk, yang lahir dari kebutuhan 

manusia akan ruang untuk melakukan aktiitas (hendraningsih, 1985;5). 

Menurut haring (1982) bentuk merupakan suatu perwujudan dari organisasi ruang 

yang merupakan hasil dari suatu proses pemikiran. Proses ini didasarkan atas pertimbangan 

fungsi dan usaha pernyataan diri (ekspresi) 

Factor-faktor yang mermpengaruhi perwujudan bentuk antara lain; 

1. fungsi 

Dalam arsitektur, batasan fungsi secara umum adalah pemenuhan terhadap 

aktivitas manusia, tercakup didalamnya kondisi alam. Sedangkan bangunanyang 

fungsionaladalah bangunan yangdidalam pemakaiannya memenuhi kebutuhan secara 

tepat dan tidak mempunyai unsure-unsur yang tidak berguna. 

2. symbol 

pengenalan symbol dalam arsitektur merupakan suatu proses yang terjadi pada 

individu dan pada masyarakat. Melalui pan, khususnya indera pengelihatan lebih banyak 

berbicara, lalu manusia mendapat rasangan yang kemudian menjadi pra presepsi, dan 

selanjutnyaterwujud menjadi presepsi. 

3. teknologi struktur dan bahan 

teknologi struktur dan bahan merupakan factor yang penting dalam dunia 

arsitektur. Bahan yang digunakan harus disusun dan dikombinasikan dalam jumlah 

tertentu, kekuatan tertentu menjadi bangunan yang kuat dan berdiri tegak. 

Menurut hakim dan utomo (2003:69) sifat atau karakter dari tiap-tiap bentuk 

memberikan kesan tersendiri yang ditangkap pengamat seperti : 

Macam-macam aplikasi struktur Cangkang dan contoh penerapannya 

Sumber : Understanding Structure  
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1. bentuk kubus atau persegi, mempunyai kesan statis, stabil, formal, monoton dan 

massif. 

2. Bentuk bulat atau bola, memberikan kesan tuntas, labil, bergerak dan dinamis. 

3. Bentuk segitiga dan meruncing, memberikan kesan aktif, energik, tajam serta 

mengarahkan. 

Sebuah bentuk juga memiliki sifat-sifat tertentu (ching, 2000) yang 

menentukan pola dan komposisi unsure-unsurnya, seperti : 

a. Posisi 

Letak dari sebuah bentuk relative terhadap lingkungannya atau lingkungan visual 

dimana bentuk tersebut terlihat 

- menyembunyikan  

 

 

 

 

- bersatu 

 

 

- netral 

 

 

 

 

b. Orientasi  

Arah dari sebuah bentruk relative terhadap bidang datar, arah mata angin, 

bentu-bentuk benda lain, atau terhadap orang yang melihatnya. 

Pembagian bentuk buatan menurut iklim dan cuaca 

a. Kutub  

Ciri bangunan rumah igloo 

b. Daerah dingin  

Ciri bangunan berdinding padat 

c. Daerah beriklim sedang (temperature zone) 



 

Ciri bangunan bangsanya cenderung berpindah tempat sehingga memilih 

konstruksi knock down dan ringkas 

d. Subtropik  

Ciri bangunan dinding lebih penting daripada atap, angin kering keras, tidak ada 

kelembaban 

e. Tropik (daerah lembab) 

Ciri bangunan atap lebih penting daripada dinding, angin sepoi-sepoi basah 

2.5.  Tinjauan Sirkulasi dan Parkir 

 

1. Sistem Sirkulasi  

Sistem sirkulasi bagian penting dalam perancangan arsitektural. Alur 

sirkulasi dapat diartikan sebagai “tali” yang mengikat ruang-ruang suatu 

bangunan atau suatu deretan ruang-ruang dalam maupun ruang luar, menjadi 

saling berhubungan, oleh karena itu kita bergerak dalam waktu melalaui suatu 

tahapan ruang (Ching, 1996). Clark dan Pause (1995), mengungkapkan bahwa 

sirkulasi dan ruang pakai menggambarkan komponen-komponen dinamik dan 

statik penting pada semua bangunan. Sirkulasi dapat dipisahkan dari melaui dan 

berakhir di ruang pakai, dan sirkulasi dapat menentukan lokasi-lokasi dan jalan 

masuk, pusat, pengakhiran dan kepentingan. Perhubungan sirkulasi dan ruang 

pakai dapat menunjukkan kondisi-kondisi keleluasaan pribadi (privacy) dan 

pertalian (connection) serta dapat menciptakan pola-pola yang daapt menjadikan 

organisasi-organisasi linear, dipusatkan atau dikelompokkan. 

Sistem sirkulasi tidak begitu saja terjadi secara kebetulan.  Rubenstein 

(1989) membagi secara garis besar sistem sirkulasi ke dalam beberapa kategori 

yaitu sistem grid, radial, linier, serta beberapa kombinasi diantaranya. 

a. Sistem Grid, Sistem grid terjadi akibat adanya perpotongan jalan yang saling 

tegak lurus satu sama lain dengan lebar jalan yang rata-rata sama. Biasanya 

digunakan pada lahan yang datar atau sedikit bergelombang, menghasilkan 

suatu tatanan yang monoton.  

b. Sistem Radial, Sistem radial mengarahkan arus sirkulasi  menuju suatu pusat 

yang padat dengan berbagai kepadatan aktivitas, tetapi pusat tersebut dapat 

tumbuh sedemikian ruap sehingga sukar diatur. Karena pusat bersifat tetap dan 



 

 

sukar berubah, maka sistem ini kurang luwes di banding dengan sistem grid. 

Untuk mengatasi hal tersebut di bagian luar daerah pusat sering di beri 

tambahan dengan sistem ring. Sistem ring daapt memberikan jalan keluar bagi 

arus sirkulasi yang bermaksud melewati daerah pusat tersebut. 

c. Sistem Linier, Sistem linier, merupakan pola garis lurus yang menghubungkan 

dua titik penting. Sistem ini cenderung mudah mengalami kepadatan atau 

kemacetan lalu lintas. Untuk mengatasinya, diadakan suatu penyaluran. 

Berdasarkan teori di atas, maka sirkulasi yang dibuat harus jelas dan tidak 

membingungkan, karena sirkulasi itu sendiri berfungsi untuk mengarahkan 

menusia ke suatu tujuan tertentu. Jika dilihat sebagai alat penghubung semata, 

maka jalur sirkulasi tidak akan ada habisnya, seolah ruang yang menyerupai 

koridor. Bentuk ruang sirkulasi bisa bermacam-macam menurut: 

 Batas-batas yang ditentukan. 

 Bentuknya, berkaitan dengan bentuk ruang-ruang yang dihubungkan. 

 Kualitas skala, proporsi, cahaya, dan pemandangan dipertegas. 

 Terbukanya jalan masuk ke dalamnya. 

 Perannya terhadap perubahan-perubahan ketinggian lantai dengan 

tangga dan tanjakan. 

Selain hal tersebut di atas, ruang sirkulasi dapat berbentuk: 

 Tertutup, membentuk koridor yang berkaitan dengan ruang yang 

dihubungkan melalui pintu-pintu masuk pada bidang dinding. 

 Terbuka pada salah satu sisi, untuk memberikan kontinuitas visual/ 

ruang dengan ruang-ruang yang dihubungkan. 

 Terbuka pada kedua sisinya, menjadi perluasan fisik dari ruang yang 

ditembusnya. 

Antara atlet dan pengurus PUSLATDA Jatim dan non-PUSLATDA 

Jatim harus mempunyai alur sirkuasisi terpisah, pemisihan zonasi 

dimaksudkan agar lebih terjaga keamanan dan kenyamanan masing-masing. 



 

2. Sistem Parkir  

Begitu juga dengan alur sirkulasi parkir juga dibedakan menjadi dua 

bagian non PUSLATDA dan PUSLATDA dengan kapasitas kepentingan yang 

berbeda sehingga kebutuhan masing-masing saling terakomodasi dan tidak 

menganggu satu sama lain. Dari pemisahan dua jalur parkir dipengaruhi oleh 

ukuran kendaraan, manuver kendaraan, serta mobilitas kendaraan tersebut. ada 

banyak pola parkir yaitu; 

- Pola Parkir pararel pada jalur kendaraan 

 

 

 

- Pola parkir 30ᵒ 

- Pola parkir 45ᵒ 

- Pola parkir 60ᵒ 

- Pola parkir 90ᵒ 

 

2.6. Tinjauan Penghawaan 

1. Penghawaan alami  

Menurut Satwiko (2004), ventilasi alami adalah proses pergantian udara ruangan 

oleh udara segar dari luar secara alami (tidak melibatkan peralatan mekanis, seperti 

mesin penyejuk udara yang dikenal dengan airconditioner atau AC). Penggunaan 

ventilasi alami sangat dipengaruhi oleh ketersediaan udara luar yang sehat bebas dari 

debu, bau dan polutan lain yang dapat menggangu dalam ruangan. Beberapa nilai 

negatif ventilasi alami adalah sebagai berikut: 

a. Suhu tidak mudah diatur, 

b. Kecepatan angin tidak mudah diatur, 

c. Kelembaban tidak mudah diatur, 

d. Kualitas udara tidak mudah diatur (debu, bau dan polusi lain),  

e. Gangguan lingkungan lain seperti kebisingan sulit dicegah. 

Gb.2.20 pola parkir 



 

 

Keefektifan tingkat penghawaan dalam suatu bangunan ditentukan oleh 

ventilation flow rates (tingkat ventilasi) yang dihitung sebagai jumlah udara per 

m³ yang dapat disuplai ke dalam bangunan atau ruangan setiap jamnya. Hal ini 

lebih dikenal dengan istilah air changes per hour (ach), rate air changes per hour 

tidak memiliki satuan namun sangat tergantung dari volume ruangan atau 

bangunan yang akan disuplai. Standar-standar tersebut dapat dijadikan pedoman 

untuk menguji seberapa nilai tingkat ventilasi suatu bangunan 

(Mediastika,2002) 

Proses pergantian udara pada ruangan sangat bergantung pada dua 

aspek, yaitu aspek pada bangunan itu sendiri dan apek di luar bangunan. 

Menurut Mediastika (2002) aspek pada banguan meliputi: layout bangunan, 

pemilihan bentuk atap dan spesifikasi jendela. Spesifikasi jendela sendiri yaitu, 

penempatan jendela (baik secara vertikal maupun horisontal), dimensi jendela 

dan tipe jendela yang dipilih. Selain jendela dan pintu penggunaan lubang-

lubang ventilasi pada area dinding atas (dibawah plafon) dan area dinding 

bawah, dapat membantu melepaskan udara panas dalam ruang pada lubang 

dibawah plafon dan melepaskan kelembaban udara pada lubang di area dinding 

bawah (Satwiko, 2004). Sedangkan aspek dari luar bangunan meliputi, arah dan 

kecepatan angin serta kerapatan dan ketinggian bangunan sekitar. 

Layout bangunan, Menurut Givoni (1976) dalam Mediastika, untuk 

mendapatkan tingkat ventilasi yang baik, suatu bangunan idealnya dibuat satu 

lapis (single zone layer). Artinya ruang-ruang di dalam bangunan memiliki 

jendela inlet (jendela yang berfungsi memasukan udara) dan outlet (jendela 

yang berfungsi mengeluarkan udara) pada arah berlawanan sehingga 

memungkinkan terjadinya ventilasi silang. 

a. Pemilihan bentuk atap, Pemilihan bentuk atap berhubungan dengan 

ketinggian langit-langit di dalam ruangan. Menurut Mangunwijaya 

(1997) di kota besar, suhu di ruangan bawah seumumnya lebih panas 

dari pada langit-langit diatasnya. Itu disebabkan karena arus angin di 

lapisan atas lebih segar dan lancar. 

b. Desain jendela, Tipe dan rancangan (dimensi dan penempatan) jendela 

memiliki pengaruh besar, baik kuantitas maupun arah aliran udara 



 

(Lechner, 2007). Aspek-aspek penting dalam mendesain jendela, yaitu 

termasuk penyesuaian dengan kebutuhan cahaya, pengaruhnya terhadap 

penyerapan panas matahari, dapat mengatur pergerakan angin, tahan 

terhadap cuaca, kekuatan strukturalnya dan kemudahan dalam perawatan 

(Boutet, 1987).  

Ventilasi akan lebih lancar bila didukung dengan kecepatan udara yang 

memadai. Tipe-tipe jendela memberikan pengaruh terhadap pembelokan arus 

udara. Boutet (1987) membagi tiga tipe jendela, yaitu bukaan sederhana, 

bukaan horisontal dan bukaan vertikal.  

 

 

 

 

  

Kecepatan dan arah angin serta kerapatan dan ketinggian bangunan 

disekitarnya, Kecepatan dan arah angin adalah faktor dari luar bangunan yang 

berperan sangat penting dalam menentukan tingkat ventilasi di dalam 

bnagunan (Mediatika, 2002). Elemen penting disekitar bangunan dalam 

penyejukan kawasan adalah keberadaan ruang terbuka dan tata vegetasi 

(Nugroho, 2002). Dengan menata vegetasi pada ruang luar dapat membantu 

mengarakan aliran udara sekaligus mengurangi kecepatan maksimum aliran 

udara yang berhembus. Keberadaan bangunan atau objek-objek besar lain pada 

sekitar bangunan akan mengurangi laju udara dan membelokan arah angin.  

2. Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan atau ventilasi buatan adalah penghawaan yang 

melibatkan peralatan mekanik. Penghawaan buatan memerlukan suatu 

pengkodisian udara, yaitu dimana proses perlakuan terhadap udara di dalam 

bangnan yang meliputi suhu, kelembaban, kecepatan dan arah angin, 

kebersihan, bau, serta distribusinya untuk mencipatakan kenyamanan bagi 

penghuninya (Satwiko, 2004). Penghawaan buatan dengan menggunakan Air 

Gb.2.21 macam-macam bukaan vertikal 



 

 

Cinditioner (AC) memiliki keuntungan jika dirancang dengan baik. Beberapa 

keuntungan pemakaian AC adalah sebagai berikut: 

a. Suhu udara menjadi lebih mudah diatur. AC dapat menurunkan 

suhu udara dengan cepat dan pada tingkat yang dikehendaki, 

b. Kecepatan dan arah angin mudah diatur, 

c. Kelembaban mudah diatur. Kelembaban udara di iklim tropis 

lembab ini sangat menggangu dan memberikan kontribusi yang 

besar kepada terjadinya kenyaman thermal. AC dapat mengatur 

(mengurangi) kelembaban, 

d. Kebersihan udara dapat dijaga. AC dilengkapi dengan penyaring 

yang akan menyaring debu dan bau,  

e. Karena ruang AC tertutup, maka diperoleh keuntungn sampingan 

yaitu kenyamanan akustik dn ketenangan, 

Prinsip utama mesin penyejuk udara (AC) adalah mengangkut kalor 

dari satu lokasi ke lokasi lain, dalam konteks bangunan, tugas AC adalah 

mengangkut kelebihan kalor di dalam ruang ke luar ruang (Satwiko, 2004).  

Dalam merancang ventilasi buatan, kita harus senantiasa berusaha mengolah 

sepenuhnya seluruh potensi arsitektural bangunan agar tercapai kualitas udara 

dalam ruang yang sebaik-baiknya dengan energi AC yang serendah-

rendahnya. Sistem AC yang digunakan dan banyak tersedia di Indonesia 

adalah sistem AC unit dan AC terpusat.  

- AC unit, Alat pendinginan yang sederhana dan diperdagangkan di 

Indonesia adalah AC yang dipasang pada sebuah lubang di dinding 

luar atau jendela. AC seperti ini lebih dikenal dengan tipe jendela 

(windows type). Pada tipe ini seluruh bagian AC ada dalam satu 

wadah. Keuntungan menggunakan AC tipe ini adalah kemudahan 

dalam pemasangan dan perawatan yang sederhana, kerugian tipe ini 

adalah penggunaan listrik yang sangat tinggi, karena seluruh 

komponen menjadi satu maka AC ini agak sedikit bising, dan karena 

perbedaan suhu udara yang dihembuskan dengan suhu udara di dalam 



 

ruangan sekitar 12°C, maka penghuni akan mudah jatuh sakit. Tipe 

lain dari AC unit adalah yang terpisah atau lebih dikenal dengan tipe 

split. AC ini mempunyai dua bagian terpisah yaitu unit dalam ruang 

(indoor unit) dan unit luar ruang (outdoor unit). Berdasarkan 

pemasangannya, tipe terpisah ddapat dibagi lagi menjadi: 

o Tipe langit-langit (ceiling type) dipasang di dinding bagian 

atas. 

o Tipe lantai (floor type) diletakan dilantai. Tipe lantai ada 

yang berbentuk seperti lemari, ada juga yang sama dengan 

tipe langit-langit tetapi dipasang di lantai. 

o Tipe kaset (cassette type) dipasang di langit-langit namun 

menghadap kebawah. 

- AC terpusat, AC terpusat jauh lebih ekonomis jika perlu mendinginkan 

suatu gedung yang cukup luas. Biasanya digunakan pompa panas 

sebagai mesin pendingin dengan pipa-pipa seng yang mengalirkan 

udara dingin kemasing-masing ruang. AC terpusat melibatkan sistem 

jaringan distribusi udara (ducting) untuk mengirim udara sejuk ke 

dalam ruang dan mengambil kembali untuk diolah kembali. Selain 

menggunakan AC, ventilasi buatan dengan bantuan peralatan mekanik 

berupa kipas angin dapat menjadi alternatif yang dapat membantu 

mengatur aliran udara dalam ruang. Penggunaanya sangat bergantung 

terhadap sumber listrik. Kipas angin yang dipasang pada langit-langit 

hanya boleh digunakan, jikalau tinggi ruang lebih dari tiga meter. 

Putaran per menit harus sekecil mungkin, sehingga tidak mengganggu 

kesehatan pengguna (Frick, 1980). Ventilator (exhauster) ini 

menghisap udara dan membuangnya ke luar tanpa memperhatikan 

tekanan angin diluar. 

2.7. Tinjauan Fasilitas Penunjang 

 

1. Tempat latihan makiwara 

Makiwara adalah sebuah alat yang digunakan melati kekuatan pukulan 

dalam karate terbuat dari kayu yang ditanam kedalam tanah atau lantai pada 



 

 

ujungnya diberi lapisan tebal pelindung agar saat memukul tangan tidak 

langsung menghantam kayu sehingga terdapat bantalan pada kayu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tempat latihan samsak 

Samsak adalah sebuah alat untuk melatih tendangan atau pukulan  
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3. Ruang ganti 

Menurut standart ruang ganti yang terdapat pada ernt neufert ruang ganti 

minimal 20 m2 dengan jumlah minimal 2 ruang. Ruang ganti biasanya terdapat 

toilet, ruang shower, dan loker. Untuk ruang shower minimal 15 m2 dengan 

jumlah minimal 2 buah.untuk ukuran lapangan dobel. Untuk toilet pada ruang 

ganti pakaian minimal 2 untuk laki-laki dan untuk wanita. Lebar ruang gerak 

untuk ruang ganti adalah 100 0rang > 1.10-1.2 m per orang,  

 

 

 

 

 

 

4. Toilet 

Toilet dibutuhkan sebagai sarana sanitasi merupakan bagian penting 

dalam sebuah sarana olahraga.  

 

 

 

 

 

 

5. Kantor Pengurus dan Kantor staff Gedung  
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Gb.2.24 contoh r. ganti 

Gb.2.25  contoh toilet 



 

 

Ruang administarasi terdapat ruang kepengurusan, ruang pimpinan, dan 

ruang administrasi sendiri, ruang rapat, toilet dan ruang tunggu. Pada setiap 

ruang minimal 12m2 

 

 

 

 

 

6. Ruang Latihan fisik 

Pada olahraga karate dibutuhkan latihan fisik seperti lari dan latihan 

beban. Pada latihan karate ada gerakan Stamina fisik dan daya tahan otot, Power 

(Daya Ledak), Speed (Kecepatan serangan), Agility (Kelenturan & kelincahan 

gerakan. Serat Otot pada tubuh dibagi 2 serat otot merah dan serat otot putih. 

Serat otot merah adalah serat otot yang bekerja dengan lambat namun lebih 

tahan lama atau yang lebih dikenal dengan “sentakan lambat”. Sedangkan serat 

otot Putih adalah serat otot yang bekerja dengan cepat dan meledak-ledak yang 

dikenal dengan “sentakan cepat”. Setiap orang mempunyai komposisi yang 

berbeda antara otot putih dan otot merah, atau dengan kata lain seseorang 

mungkin ada yang memiliki serat otot Putih lebih banyak dibandingkan dengan 

otot merah, tapi yang lainnya ada yang memiliki serat otot putih yang lebih 

sedikit dibandingkan otot merahnya. Kemudian yang perlu anda pahami adalah 

bahwa Karate adalah olahraga yang cepat dan meledak-ledak. Poin akan anda 

dapatkan saat anda menyerang cukup cepat untuk mengenai sasaran sebelum 

lawan anda dapat menghindar. Akan menjadi sulit jika anda bergerak dengan 

lambat. dalam sebuah lari sprint yang maksimal membuat otot anda bekerja 

dengan kemampuan yang sama dengan saat pertandingan Karate. Sekarang 

mungkin anda bertanya, "tapi hanya dibutuhhkan waktu 13 detik untuk berlari 

sprint 100 meter, dan pertandingan Karate berlangsung 3 menit." Jadi halini 

kenapa anda akan beristirahat selama 15 detik kemudian berlari sprint lagi 

100m. Lanjutkan dengan pola seperi ini sampai waktu 3 menit. maka anda akan 

terbiasa dengan waktu pertandingan karate sekitar 2-3 menit dengan waktu 

istirahat 1 menit. Sedangkan latihan beban diperlukan untuk memperkuat otot 

maka dari itu diperlukan latihan fitness akan tetapi kebanyakan latihan beban 

Gb.2.26 contoh kantor 

Gb.2.25 contoh toilet 



 

bukan untuk menambah massa otot tapi untuk pembentukan otot seperti otot 

perut, otot tangan beserta bahu dan otot kaki. 

a. Ruang fitness 

Ruang fitness berfungsi sebagai ruang pembentukan otot yang 

menunjang dalam latihan karate. Ukuran standart yang dapat digunakan adalah 

20-50 m2 dengan tinggi minimum 2,5 m. sedangkan untuk 40-45 orang luas 

minimal 200 m2 

 

 

 

 

 

 

b. Track lari jarak pendek 

Track lari jarak pendek berfungsi sebagai tempat melatih speed dan 

explosive pada kaki. Ukuran standart track lari jarak pendek adalah untuk 

panjang ruang start adalah 3 m jarak lari 110 m lebar jalur tunggal 1,22 m.jika 

menggunakan 5 jalur nerarti lebar track adalah 6,1 sedeangan panjang track 

untuk lari jarak pendek adalah 110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 110 

6,1 

Gb.2.27 contoh fitness 
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7. Ruang kesehatan 

Ruang kesehatan dibutuhkan untuk atlet yang cedera seperti sobek atau 

memar. Menurut Ernst neufert luasan standart ruang kesehatan minimal 8 m. 

 

 

 

 

 

 

8. Ruang visualisasi  

Dalam metode pelatihan karate terdapat metode nir-motorik yaitu 

melakukan latihan –latihan teknik dengan cara tidak bergerak, dengan kata lain 

melatih dalam bentuk membayangkan atau memvisualisasikan.Namun metode ini 

saja tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan gerakkan latihan ”motorik” BMC 

(brain MuscleConnection). Nirmotorik akan berhasil jika kita mampu 

membayangkan gerakan-gerakan teknik dengan jelas atau dapat terlihat pada 

bayangan kita secara nyata, serta kita dapat mengoperasiakan mengenai gerakan 

yang dimaksud, dengan demikian kita bisa memperoleh dimensi kognitif, bisa 

diambil dari gerakan teknik yang benar baik video kita sendiri maupun 

membayangkan. Didalam ruang visual ini terdapat proyektor dan layar yang 

berfungsi sebagai visualisasi video sedangkan visualisasi diri dibutuhkan tempat 

yang tenang dikaranakan visualisasi diri membutuhkan konsentrasi tinggi dimana 

saat itu kita membayangkan bagaimana jika kita sedang berhadapan dengan 

lawan main kita. 

 

 

 

 

 

 

9. Gudang peralatan dan gudang kebersihan 

Gudang peralatan berfungsi sebagai ruang penyimpanan peralatan latihan 

dan peralatan kebersihan. Standart ukuran untuk tempat peralatan adalah 6 m2 

 

Gb.2.28 contoh ruang kesehatan 

Gb.2.29 contoh ruang visualisasi 



 

10. kantin atau cafeteria 

Untuk dapat makan dengan nyaman, seseorang membutuhkan meja 

dengan lebar rata-rata 60 cm dengan ketinggian 40 cm agar cukup jaraknya bagi 

meja sebelahnya ditengah-tengah meja dibutuhkan sebuah alas yang lebarnya 20 

cm untuk mangkuk, pinggan, dan mangkuk besar oleh karena itu luasan standart 

untuk meja keseluruhan 80-85 cm.untuk meja bundar, delapan dan enam siku 

dengan diameter 90-120 cm sangat ideal bagi 4 orang dan mampu menampung 

satu atau dua orang. Jarak antara meja dengan dinding > 75 cmdengan ruang 

gerak 50 cm jarak antara meja atau dinding > 100 m sedangkan meja bundar 

memiliki perbedaan jarak hingga 50 cm. 

 

  

 

 

11. Tempat Pelatih 

Berfungsi sebagai tempat para pelatih bertempat tinggal. Sehingga dapat 

melatih para atlet secara intesif  

12. Asrama 

Asrama berfungsi sebagai tempat tinggal para atlet yang sedang melakukan 

pemusatan latihan pada dojo. 

13. Elemen-elemen pada dojo 

Dojo adalah merupakan sarana berkumpul dan berlatih dalam masyarakat 

jepang sehingga banyak unsure-unsur dan elemen kepercayaan yang dimasukan 

kedalam dojo dan serta bahan-bahan dimasukan untuk kenyamanan dalam 

berlatih. 

a. Pada Pintu masuk  

Dalam dojo terdapat pintu masuk yang terdiri dari pintu utama, genkan 

(tempat meletakkan sandal) Genkan adalah tempat di mana orang melepas 

sepatu mereka. Ketika mereka melepaskan sepatu mereka, orang-orang 

melangkah naik ke lantai yang lebih tinggi dari genkan. Disamping genkan 

terdapat sebuah rak atau lemari disebut Getabako di mana orang dapat 

Gb.2.30 kantin 



 

 

menyimpan sepatu mereka. Sandal untuk dipakai di rumah juga tersimpan di 

sana. pintu masuk lapisan kedua. Pada dojo tradisional pintu masuk terbuat 

dari panel-panel pintu yang dibuka dengan cara digeser atau yang biasa 

disebut fusuma dan shoji. shoji merupakan sebutan lain fusuma yang 

membedakan adalah fusuma tidak bisa ditembus cahaya sedangkan shoji bisa. 

 

Pada dojo honbu area pintu masuk sama dengan dojo tradisional akan 

tetapi sudah dimodernisasikan sehingga tidak mengunakan shoji dan futama 

lagi tapi sudah mengunakan pintu modern. Sedangkan untuk dojo modern 

sudah tidak mengunakan area pintuk masuk yang seperti itu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pada Dojo (tempat berlatih) 

Setelah area pintu masuk langsung kita berhadapan dengan ruangan 

dojo atau tempat utama untuk berlatih. Dalam memasuki area dojo ada 

beberapa tata cara yang harus dilakukan member sikap hormat terhadap 

tempat yang digunakan untuk berlatih dengan mengucapkan “osh” setelah itu 

baru kita masuk area. Dalam tradisi karate sebelum latihan kita harus 

melakukan pembersihan terhadap dojo sebagai penghormatan. Setelah itu 

berkumpul dan melakukan tradisi karate lainnya yang berupa upacara seperti 

Pintu utama 

Genkan (tempat menaruh sandal) 

Pintu masuk ke dalam 

dojo 

Gambar 2.31 shoji dan fusama 

Sumber . http://kurotoao.wordpress.com/ 

 

Gambar 2.32 Genkan 

Sumber . http://kurotoao.wordpress.com/ 

 



 

melakukan penghormatan terhadap nenek moyang dan pendiri-pendiri karate 

akan di Indonesia tradisi tersebut diganti dengan penghormatan terhadap 

bendera nasional dan lambing forki serta ditambah berdoa. Pada dojo 

tradisional biasanya mengunakan lantai kayu ada dojo honbu dan modern 

biasanya ada penambahan matras diatas lantai doj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pada area sekitar dojo  

Pada area sekitar dojo biasanya terdapat roka atau bagian berlapis kayu 

yang melorong atau seperti koridor. Ada juga Tori sebagai pintu gerbang 

menuju Dojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapisan 

matras 

Shomen dan kamidama 

Roka  

Tori 
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2.8. Tinjauan Tentang PUSLATDA Karate Jawa Timur 

2.8.1. Struktur Pengurus PUSLATDA Karate Jawa Timur 

Dalam badan FORKI Jawa Timur terdapat badan kepengurusan yang 

mewadahi karate di Jawa Timur ini. Berikut ini adalah susunan 

Kepengurusan  FORKI Jawa Timur 2012 menurut Surat Kepurusan 

Pengurus Besar FORKI, 03/KPTS/PBFK/KU/I/09, Januari 2009. Susunan 

Kepengurusan FORKI Jawa Timur Tahun 2008-2012 

o PELINDUNG :  

1. Gubernur Prov. Jawa Timur 

2. Pangdam V Brawijaya 

3. Kapolda Jawa Timur 

4. KONI Prov. Jawa Timur 

o PENASEHAT : 

1. Nur Soleh 

2. Erwin Roflek 

3. Hatta Edison 

4. Imanuel Suwito 

5. Yos Suharto 

6. Rudi Kuncoro 

 

o P E N G U R U S : 

KETUA UMUM :     Paulus Totok Lusida 

WKL. KETUA UMUM/ HARIAN :   J. Koento EP. 

KETUA I (BINPRES) :     Syahrullah 

KETUA II (UMUM) :     Teguh S. Utomo 

KETUA III (DANA) :     MS. Abbas 

SEKRETARIS UMUM :    Yudo Nugroho 

SEKRETARIS I :     Atjuk Sukoco 

SEKRETARIS II :    Yudo Wicaksono 

BENDAHARA UMUM :    Ahmad Nadir 

BENDAHARA I :     Santoso Tedjo 

BENDAHARA II :     Yayuk Hanafi 

BIDANG UMUM :   

1. Rita Hanafi 



 

2. Gustav Linelean 

A. Sie Humas & Protokoler : 

1. FX Hadi Widodo 

2. Herlambang 

B. Sie Sarana Prasarana : 

1. Istin 

2. Ninik Kusmartini 

BIDANG PEMBINAAN & PRESTASI:  

1. Tri Bakti Santoso 

2. W. Mantiri 

3. Kwat Prayitno 

4. Marulam Situmorang 

A. Sie Perwasitan :  

1. Saifur Hadi 

2. Purwanto 

3. Kadar Harijanto 

B. Sie Pelatihan :  

1. Arif Rangkutty 

2. Hasan Basri 

3. Robert Karli 

4. Bonni SP. 

5. Wahyu Hidayat 

6. Iskandar  

C. Sie Pertandingan :  

1. Ellyas Tande 

2. Michael 

3. Mahfud 

4. Yessy 

BIDANG ORGANISASI : 

1. Soekarwodinoto 

2. Djoko Supriyono 

3. Andy Purwajaya 

4. Teguh Priyanto Hadi 

B. Sie Pengcab :  



 

 

1. Awan Indrawan 

2. Suntoro 

3. Donald Simanjuntak 

C. Sie Perguruan :  

1. Valent 

2. Ahmad Hasan 

3. Joko Triadni 

BIDANG DANA/USAHA :  

1. Iswaluyo 

2. Merry Simangasing 

BIDANG HUKUM :          M. Taufik 

 

Itu tadi adalah susunan kepengurusan FORKI Jawa Timur periode tahun 2008-

2012. Dan ini adalah daftar nama atlet PUSLATDA Jatim yang lolos seleksi Pra-PON 

tahun 2012 di batam. 

NAMA ATLET KELAS PERTANDINGAN 

Dika Armania 

Fitri. A 

Cicilia 

KATA BEREGU PUTRI 

Ayu Amanda Kumite putri -50 kg 

Aulia Rachmawati Kumite putri -55 kg 

Dian Sekarsari Kumite putri -60 kg 

Yuswinda Ekawati Kumite putri -68 kg 

Ayu, dian, yuswinda Kumite beregu putri 

Ivan Kumite putra -50 kg 

Hirga yoga Kumite putra -60 kg 

Andri .N Kumite putra -68 kg 

Hengky kurniawan Kumite putra -75 kg 

Bisma julian Kumite putra – 84 kg 

Umar syarief (regulasi umur) diganti 

Fahri syarief 

Kumite putra +84 kg 

Belum ditentukan Kumite beregu putra 

 



 

2.8.2. Atribut  

Lambang atau simbol dan arti dalam FORKI tertuang dalam Anggaran 

Rumah Tangga FORKI Nasiona pasal 1 dan pasal 2l disebutkan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arti lambang FORKI adalah :  

a. Bentuk segilima melambangkan olahraga karate yang dibina didalam 

FORKI berdiri atas dasar semangat revolusi 17 Agustus 1945 dan 

berazaskan Pancasila dan sumpah karate.  

b. Tujuh buah lingkaran merah melambangkan olahraga karate dan sapta 

prasetia FORKI.  

c. Gambar K berwarna hitam menggambarkan seorang karate yang siap 

sedia.  

Arti warna lambang :  

a. Warna Kuning : melambangkan keangungan  

b. Warna Hitam : melambangkan keteguhan tekad  

c. Warna Merah : melambangkan keberanian  

d. Warna Putih : melambangkan kesucian  

Lambang FORKI wajib dipasang/dipajang dalam tempat dimana 

berlangsungnya kegiatan/acara yang diselenggarakan oleh FORKI dan 

perguruan karate anggota FORKI atau kegiatan lainnya yang melibatkan 

FORKI, baik dari tingkat pusat sampai provinsi dan cabang. 

2.8.3. Metode Latihan PUSLATDA Karate Jawa Timur 

Dalam berlatih karate terdapat metode latiuhan yang dikembangkan 

saat ini. Pada saat ini para pelatih banyak mengembangkan latihan seperti 

latihan teknik, fisik dan motorik. Berikut adalah metode latihan yang 

digunakan : 

Gb.2.34 FORKI 



 

 

a. Metode untuk latihan teknik dan visual 

3. Metode latihan motorik yaitu melakukan latihan-latihan teknik dengan cara 

bergerak sebagaimana teknik karate itu harus dilakukan. 

4. Metode latihan nir-motorik yaitu melakukan latihan –latihan teknik dengan 

cara tidak bergerak, dengan kata lain melatih dalam bentuk membayangkan 

atau memvisualisasikan.Namun metode ini saja tidaklah cukup jika tidak 

dibarengi dengan gerakkan latihan ”motorik” BMC (brain 

MuscleConnection). Nirmotorik akan berhasil jika kita mampu 

membayangkan gerakan-gerakan teknik dengan jelas atau dapat terlihat pada 

bayangan kita secara nyata, serta kita dapat mengoperasiakan mengenai 

gerakan yang dimaksud, dengan demikian kita bisa memperoleh dimensi 

kognitif, bisa diambil dari gerakan teknik yang benar baik video kita sendiri 

maupun membayangkan teknik yang benar yang pernah dilihat sebelumnya. 

5. Metode bagian, yaitu memberikan tahapan-tahapan dari suatu teknik dengan 

kata lain memberikan materi latihan per bagian, yang kemudian diberikan 

secara utuh apabila tahapan demi tahapannya telah selesai. Misalnya untuk 

melatih1 teknik Mawashi geri, yaitu : tahap pertama karateka disuruh 

mengangkat kaki setinggi lutut 3-5 x, kemudian putar pinggang 3-5x, kaki 

tumpu berputar 90 pada posisi kaki masih diatas maka luruskan tungkai 

dengan perkenaan bola-bola kaki. 

6. Metode menyeluruh, yaitu memberikan atau mengajarkan teknik secara utuh. 

Misalnya untuk teknik Mawashi geri pelatih memberikan tendangan Mawashi 

geri secara langsung hingga perkenaan pada target. 

7. Metode menciptakan stres yang tiba-tiba dan tanpa diduga-duga sebelumnya. 

Misalnya didatangkan karateka yang sering menjadi rekannya, atau disparing 

dengan yang jauh lebih berat dari badannya,pemain KATA harus main 

KUMITE atau sebaliknya (tanpa menimbulkan resiko yang berarti). 

8. Latihan isolasi yaitu Karateka harus berlatih tanpa disaksikan langsung oleh 

senpainya atau senseinya. Maksud dari latihan itu untuk mempersiapkan 

Karateka agar mandiri, karena situasi demikian akan ia hadapi pada saat 

pertandingan. Latihan demikian sangat penting juga agar seorang Karateka 

tidak terlalu bergantung pada pelatih. 

9. Latihan dengan simulasi, yaitu memberikan materi latihan dengan permainan 

seperti pada saat bertanding misalnya dengan memberikan nilai terlebih 



 

dahulu pada lawan atau sebaliknya. Atau diciptakan kondisi sedemikian rupa 

agar menyerupai pertandingan sesungguhnya. 

 

Metode latihan untuk fisik 

- Latihan beban, Prinsip beban lebih atau over load atau progresive resistance, 

yaitu prinsip latihan yang menekankan pada pembebanan latihan yang 

semakin berat. Seorang Karateka harus selalu berusaha untuk berlatih dengan 

beban yang lebih berat dari pada yang mampu dilakukannya saat itu. Dengan 

demikian pembebanan yang kian meningkat akan sejalan dengan kemampuan 

otot serta system dengan fungsi Faal lainya. Setiap bentuk latihan, baik 

latihan teknik, fisik, taktik, dan mental harus berpedoman pada prinsip beban 

lebih ini. Jika beban latihan terlalu ringan, artinya beban latihan seorang 

Karateka dibawah kemampuan sesungguhnya, maka berapa lamapun ia 

berlatih, betapa sering pun berlatih, prestasinya tidak akan meningkat. 

Dengan kata lain latihan harus bisa menyeluruh bahkan melebihi ambang 

rangsang seorang Karateka. Akan tetapi perlu juga kita perhatikan agar tidak 

timbul cedera dan over training, beban berat tersebut harus berada pada batas 

– batas kemampuan atlet untuk mengatasinya. Jka beban terlalu berat pun 

perkembangan tidak akan terjadi. 

Intensitas Latihan 

Latihan dikatakan intensif jika : latihan-latihan yang dilakukan memacu 

jantung masuk pada zona latihan. Sebagai tolak ukur menentukan kadar 

intensitas latihan, khususnya untuk perkembangan daya tahan kardiovascular, 

kita dapat menerpkan teori Katch dan Mc Ardle, yaitu Menghitung denyut nadi 

maksimal (DNM) caranya : 220 – UMUR, Intensitas latihan, bagi orang yang 

bukan atlet tentukan intensitas antara 70% - 85% dari DNM. Untuk atlet 80% - 

90% dari DNM, dengan kata lain rumus intensitas latihan atlet adalah 220 – 

UMUR x 80% s.d 90%. Untuk Karateka elit biasanya sampai 100 ahkan 110 %, 

DNL (Denyut Nadi Latihan) dipertahankan selama 45 – 120 menit. Contoh : 

Karateka A berusia 20 tahun, akan melakukan latihan untuk untuk olahraga 

prestasi pada suatu season latihan. Maka karateka A, akan dikatakan latihan 

secara intensif jika menyentuh ambang rangsang lathan yaitu pada zona sebagai 

berikut : 220 – 20 tahun x 80 % = 160 denyut/menit 220 – 20 tahun x 90 % = 

180 denyut/menit Karateka A harus berlatih intensif antara DNL 160x s.d 180x/ 



 

 

menit . DNL ini harus dipertahankan selama 45-120 menit. Jika pelatih akan 

memberikan waktu untuk beristirahat kepadanya maka berikannlah istirahat 

aktif dengan berjalan, atau mengerak- gerakan anggota badannya, dan harus 

diketahui yang lainya, dan harus diketahui pula bahwa latihan intensif 

memberikan latihan hingga DN (Denyut Nadi) 120x/menit. Sehingga seorang 

Karateka A jika DN istirahatnya sudah 120x/menit, maka segeralah untuk 

melanjutkan kembali latihannya.dari metode dan prinsip latihan diatas kita 

dapat menentukan kebutuhan ruang yang memenuhi dalam dojo karate, berikut 

adalah kebutuhan ruang tersebut; Karate sebagai salah satu cabang olah raga 

prestasi, tak luput dari perkembangan IPTEK Olahraga, meski belum bisa 

dilakukan secara menyeluruh tentang IPTEK olah raga ini, masih banyaknya 

kendala yang ditemui, sebagai contoh misalnya belum meratanya penyebaran 

IPTEK Olah raga baik ke tingkat Pengda Forki maupun Perguruan, sehingga 

masih banyaknya metode konfensional yang masih terpaku dengan sistim 

pembinaan yang tradisional bahkan sangat panatik dengan sistim yang ortodok . 

Sistem tradisional yang masih kental terasa adalah pada sistem latihan yang 

tidak berpegang pada prinsip-prinsip dasar olah raga prestasi dengan benar. 

Tidak jarang seorang pelatih ingin menambah porsi latihan anak didiknya 

dengan menambah durasi latihan, tanpa memperhatikan kualitas latihan, 

intensitas, skill kontrol dan lain-lain, sehingga hasil yang didapat dari latihan 

kurang nyata keberhasilannya. Latihan atau training adalah : suatu proses 

berlatih yang sistematis, yang dilakukan scara berulang-ulang, dan kian hari 

makin bertambah bebannya.( Harsono ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Berikut adalah jadwal latihan PUSLATDA karate Jatim saat ini 

 

Senin Selasa  Rabu Kamis Jum’at Sabtu  

Latihan pagi 

(06.00-10.00) 

Fitnes (Atlas gym). 

Latihan siang 

(12.00-13.00) 

Teknik ringan 

Latihan sore 

(16.00-18.00) 

sparing 

Latihan pagi 

(06.00-10.00) 

fisik 

(lap.KONI) 

Latihan siang 

(12.00-13.00) 

Teknik ringan 

Latihan sore 

(16.00-18.00) 

sparing 

Latihan pagi 

(06.00-10.00) 

Teknik  

Latihan siang 

(12.00-13.00) 

Teknik ringan 

Latihan sore 

(16.00-18.00) 

Visualisasi  

Latihan pagi 

(06.00-10.00) 

Teknik  

Latihan siang 

(12.00-13.00) 

visualisasi 

Latihan sore 

(16.00-18.00) 

sparing 

Latihan 

pagi 

(06.00-

10.00) 

Fitness(Atlas 

gym) 

Latihan 

siang (12.00-

13.00) 

Bebas  

Latihan 

sore (16.00-

18.00) 

sparing 

Latihan pagi 

(06.00-10.00) 

Fisik endurance 

(Atlas Gym) 

Nb : 

hari minggu latihan 

tambahan bagi 

yang ijin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber  Pengurus FORKI Jatim 2012 

Table.2.2 jadwal latihan PUSLATDA Jatim saat ini 



 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PERANCANGAN 

3.1 Metode Perancangan 

Pada proses perancangan menggunakan metode pragmatik.. Metode ini digunakan 

agar dapat mencari solusi pemecahan masalah arsitektural melalui bukti model dan 

disimulasikan pada sistem komputer. Proses perancangan dilakukan untuk mempermudah 

dalam tahapan pemecahan masalah dan analisa data yang akan dilakukan melalui beberapa 

tahapan berikut: 

a. Identifikasi masalah, merupakan upaya untuk mengemukakan permasalahan. 

Pengidentifikasian masalah dilakukan dengan tetap mengacu pada permasalahan 

utama pada latar belakang sebagai pedoman yang harus diselesaikan.  

b. Pengumpulan data, pengumpulan data baik primer maupun sekunder, adalah hal yang 

sangat penting dalam proses perancangan dojo karate . Data primer diperoleh melalui 

pengamatan secara langsung dengan objek, sedangkan data-data sekunder diperoleh 

melalui sumber-sumber lain yang dapat menunjang proses kajian terhadap 

permasalahan.   

c. Evaluasi terhadap kondisi eksisting, sebelumnya melalaui pengamatan terhadap lokasi 

sebagai upaya penentuan tapak, kemudian dilanjutkan dengan kajian terhadap unsur-

unsur yang ada pada tapak serta interaksinya, sehingga proses ini bisa berkelanjutan. 

Evaluasi dilakukan melalui tahapan informasi kondisi tapak, daya dukung tapak dan 

potensi yang dimilikinya. 

d. Analisa atau pemrograman, data-data yang diperoleh dari proses evaluasi sebelumnya, 

akan melalui proses analisa terhadap aspek tapak, bangunan dan ruang, sehingga 

nantinya dapat dijadikan landasan dalam memperoleh konsep yang sesuai dalam 

perancangan dojo karate . 

e. Pertimbangan pemecahan masalah, merupakan alternatif yang akan digunakan 

sebagai pemecahan permasalahan yang muncul dari proses sebelumnya untuk 



 

memperoleh konsep perancangan. Beberapa alternatif tersebut akan diklasifikasikan 

sesuai dengan pertimbangan berdasarkan kriteria permasalahan yang sesuai.  

f. Perancangan, proses perancangan adalah jawaban dari beberapa permasalahan yang 

muncul dari proses sebelumnya dalam bentuk desain. Perancangan ini berupa sketsa 

ide, yang kemudian diterjemahkan kedalam gambar kerja sehingga mudah dibaca dan 

dipahami sebagai pemecah masalah.   

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode ini dilakukan degan mengumpulkan data-data yang dapat mendukung dalam proses 

perancangan selanjutnya. 

3.3 Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, baik melalui wawancara maupun 

studi lapangan. 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan utnuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan detail 

melalui pendapat secara individu. Hal ini diperlukan bila kita menginginkan adanya data 

yang benar-benar objektif dan secara langsung, tanpa adanya rekayasa. Wawancara dilkukan 

seara langsung tanpa direncanakan untuk memperkecil subjektivitas dari responden. 

Dimaksudkan untuk membandingkan objek yang akan dirancang dengan bangunan sejenis 

dengan konsep pewadahan yang sama. Data-data yang diperoleh akan menjadi acuan dalam 

proses penyelesaian masalah yang diajukan dalam rumusan masalah. Adapun data-data yang 

dibutuhkan antara lain meliputi: 

 Data berupa gambaran situasi dan kondisi aktifitas dan kebutuhan ruang pada 

lapangan permainan yang sudah ada utnuk mengetahui permasalahan-

permasalahan dari segi arsitektural yang ada, sehingga dapat dicari solusinya. 

b. Studi lapangan 

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan tinjauan langsung, pengamatan 

lapangan serta menganalisa kondisi lokasi yang akan dipergunakan dalam perancangan. Studi 

lapangan bertujuan utnuk pengenalan suasana dan mendapatkan gambaran fakta yang ada dan 

permasalahan yang timbul secara langsung. Pelaksanaan studi lapangan dilakukan secara 

langsung dengan merekam fakta secara apa adanya, berfungsi untuk mendapatkan data dari 

pengamatan langsung di lapangan. Informasi yang didapat berupa dokumentasi gambar, 

pengamatan aktifitas dan fasilitas dengan menggunakan kamera digital, buku catatan, sketsa 



 

 

tangan. Data-data tersebut digunakan sebagai perbandingan dan pertimbangan dalam tahapan 

desain. Informasi yang diamati dalam studi lapangan meliputi: 

 Aktifitas pelaku, jenis, frekuensi, dan pengelompokan, yang selanjutnya 

digunakan untuk bahan perbandingan dan pertimbangan dalam tahap analisa 

fungsi, pelaku dan aktifitas. 

 Kondisi tapak yang terpilih, sehingga dapat diketahui potensi dari site 

untuk dihindari kekurangannya dan digunakan kelebihannya dalam 

proses perancangan. 

 Potensi lingkungan baik di dalam tapak maupun di luar tapak yang dapat 

mendukung perancangan dojo karate. 

3.4 Data sekunder 

Data sekunder merupkan data yang diperoleh secara tidak langsung dan studi 

pendukung dalam membantu menyelesaikan proses perancangan, meliputi: 

a. Studi literatur 

Merupakan data kepustakaan yang bersifat teori yang dapat dipakai sebagai acuan 

dalam perencanaan dan perncangan, dalam upaya untuk menemukan solusi dari 

permasalahan-permasalahan yang ada. Data yang diperoleh dari penelusuran literatur 

bersumber dari buku, majalah, internet, serta jurnal berkala. Data yang diperoleh dari 

penulusuran literatur digunakan sebgai dasar kajian dan memperoleh konsep awal. 

Penulusuran literatur meliputi: 

 Data-data yang berkaitan dengan potensi dojo karate di Surabaya, 

yang berguna untuk memperoleh fakta-fakta yang dapat 

mendukung kelayakan proyek perancangan dojo karate. 

 Data-data yang berkaitan dengan fasilitas dojo karate yang 

digunakan sebagai acuan penentuan pada tahap desain. 

 Data-data tentang perencanaan dan perancangan dojo karate yang 

memuat dasar-dasar mengenai perencanaan gedung fasilitas 

gedung olahraga karate untuk kemudian digunakan dalam tahap 

desain. 

 

3.5. Studi komparasi 

Studi komparasi bertujuan untuk menngidentifikasi dan mengamati permasalahan 

yang ada pada objek lain yang berhubungan dengan dojo karate, guna mengantisipasi terhadap 



 

permasalahan yang sama pada objek yang kita rancang. Hal ini dimaksudkan agar hasil desain 

nantinya dapat lebih baik dari sudut pandang arsitektural maupun non-arsitektural dibanding 

objek serupa yang sudah ada. Data-data yang dibutuhkan, yaitu berupa jenis fasilitas, aktifitas 

pelaku, frekuensi, dan pengelompokan yang selanjutnya digunakan untuk bahan perbandingan 

dan pertimbangan dalam tahap analisa fungsi, pelaku dan aktifitas. 

3.6. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode 

deduktif, dengan demikian pembahasan dilakukan dari tinjauan yang bersifat umum untuk 

selanjutnya melangkah kepada hal yang lebih spesifik. 

Metode perancangan dalam perencanaan dan perancangan dojo karate ini dilakukan 

denan mengidentifikasikan terlebih dahulu permasalahan yang ada, kemudian dilakukan suatu 

pendekatan pemecahan permasalahan yang disesuaikan dengan tujuan dan kegunaan yang 

ingin dicapai. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mengoleksi data dan informasi yang 

dapat mendukung pemecahan suatu permasalahan. Setelah itu, data yang diperoleh dinalisa 

sehingga dperoleh suatu konsep perencanaan dan perancangan yang diinginkan. 

Proses atau tahapan yang dilalui dalam proses perencanaan dan perancangan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

3.7. Identifikasi masalah 

Permasalan yang terjadi dalam perancangan dojo karate ini diidentifikasikan dari 

tuntutan optimalisasi fasilitas penunjang latihan atlet puslatda karate jawa timur 

3.8. Koleksi data 

Koleksi data dilakukan baik melalui wawancara, studi lapangan maupun studi 

literatur, kesemuanya diupayakan untuk memperoleh data-data dan informasi semaksimal 

mungkin. Sehingga didapatkan suatu kesimpulan awal yang dapat dipergunakan dalam upaya 

pendekatan pemecahan permasalahan-permasalahn yang dihadapi dalam proses perencanaan 

dan perancangan dojo karate. 

3.9. Kompilasi data dan informasi 

Dapat dilakukan dengan cara studi kasus terhadap bangunan-bangunan sejenis 

sehingga didapatkan suatu kesimpulan praktis yang dapat mendukung pemecahan 

permasalahan yang dihadapi. 

3.10.  Pendekatan konsep 

Merupkan suatu upaya yang diharapkan dapat menghasilkan solusi bagi permasalahan 

yang dihadapi, dengan cara: 



 

 

Analisa mikro, meliputi analisa terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan 

manusia sebagai subjek pengguna, yaitu antara lain:   

 Analisa pelaku, aktifitas dan fasilitas 

 Analisa ruang, meliputi program kebutuhan ruang, jenis tuntutan 

dan persyartan ruang, studi luasan ruang, organisasi ruang, 

diagram hubungan ruang, pola hubungnan ruang, zoning ruang 

dan sirkulasi ruang. 

 Analisa bangunan, analisa terhadap faktor-faktor fisik yang 

mendukung perwujudan bangunan yang sesuai dengan 

pendekatan masalah, yaitu perancangan gedung fasilitas 

pertandingan yang mampu mengoptimasilasikan latihan para atlet 

puslatda jawa timur 

b. Analisa makro, meliputi analisa terhadap faktor-faktor tapak, 

lingkungan dan segala aspek yang tercakup didalamnya, antara 

lain: 

 Penentuan site, dengan terlebih dahulu menentukan kriteria site yang akan 

dipergunakan. 

 Analisa tapak dan lingkungan, dengan pendekatan kecepatan dan arah angin, 

penyinarn matahari, pencapaian, zoning, sirkulasi, kebisingan, pemandangan 

baik dari dalam maupun ke luar tapak. 

3.11.  Konsep rancangan 

Merupakan suatu upaya untuk menciptakan sebuah jawaban atas permasalahan 

yang dihadapi, dengan cara terlebih dahulu memunculkan alternatif-alternatif 

pemecahan masalah dalam proses penetapan konsep perancangan. Selanjutnya 

diambil suatu alternatif pemecahan permasalahan tersebut sebagai dasar penentuan 

konsep terpilih untuk dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan kriteria yang 

ditentukan. Dari proses ini didapatkan suatu konsep perancangan yang dapat 

dipergunakan sebagai dasar dalam proses perancangan selanjutnya.  

3.12.  Perancangan 

Proses perancangan ini dilakukan dengan mengacu pada konsep rancangan 

yang telah dihasilkan utnuk mendapatkan suatu desain, dimulai dari sketsa ide awal 

sampai dengan gambar-gambar detail, baik lingkungan tapak, bangunan, ruang dalam 

maupun sistem utilitasnya. Pada perancangan ruang pertandingan, metode desain 



 

yang digunakan adalah metode pragmatik, yaitu mendasar pada observasi untuk 

memperkuat permasalahan arsitektural yang diprediksi dan melalukan beberapa studi 

model. 

 

 

3.13. Evaluasi 

Tahap evaluasi (feed back) sangat diperlukan untuk mengetahui apakah 

desain sudah memenuhi atau menjawab permasalahan yang ada pada dojo 

PUSLATDA karate Jatim. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATAR 

BELAKANG 

MASALAH 

FAKTA 

3. Dojo yang ada pada saat 
ini kurang mewadahi dan 
memfasilitasi proses 
latihan PUSLATDA karate 
Jatim. 

4. Tidak ada tempat di Jawa 
timur sebagai pusat 
pelatihan olahraga karate. 
 

 

HARAPAN 

Perancangan dojo karate  ini 

bertujuan untuk membantu 

pemerintah dalam program 

pengembangan olahraga prestasi 

terutama cabang olah raga karate 

dengan menyediakan sarana dan 

prasarana dalam proses latihan 

karate untuk PUSLATDA Karate 

Jatim 

IDENTIFIKASI 

MASALAH 

RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana rancangan 

Dojo PUSLATDA Karate 

Jawa Timur yang dapat 

mendukung proses latihan 

yang dilakukan? 

 

KOMPILASI 

DATA 

TINJAUAN 

PUSTAKA 

KONSEP 

RANCANGAN 

SKETSA IDE 

PRA-RANCANGAN 

TUJUAN 

Merancang Dojo PUSLATDA 

Karate Jatim yang dapat 

mendukung semua proses 

latihan karate yang dilakukan 

oleh PUSLATDA Karate Jatim 

dengan melengkapi fasilitas-

fasilitas yang dipergunakan 

dalam proses pelatihan. 

 

DATA PRIMER 

Wawancara, studi 

lapangan, studi 

komparasi 

DATA SEKUNDER 

Data kepustakaan 

ANALISA MAKRO 
ANALISA MIKRO 

EVALUASI 

Dapat dilakukan simulasi 

terhadap aktivitas para 

atlet baik latihan 

maupun keseharian 

RANCANGAN 

Hasil rancangan yang diinginkan adalah dojo karate puslatda 

jawa timur yang mampu memecahkan permasalahan dan 

memenuhi kebutuhan ruang dan fasilitas dalam proses 

latihan PUSLATDA karate Jatim 

METODE PERANCANGAN 

Proses perancangan 

menggunakan metode 

pragmatik. Metode ini 

digunakan agar dapat 

mencari solusi pemecahan 

masalah arsitektural melalui 

bukti model dan simulasi. 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Tinjauan Wilayah Kota surabaya 

4.1.1. Tinjauan Fisik 

A. Kondisi geografis 

 Surabaya merupakan kota terbesar ke dua setelah Jakarata. Surabaya 

merupakan ibu kota propinsi jawa timur yang dikenal sebagai kota pahlawan, kota 

Surabaya terletak 07° 21’ lintang selatan dan 112° 36’-122° 54’ Bujur Timur dengan 

ketinggian 3-6 meter diatas permukaan laut (dataran rendah), kecuali dibagaian 

selatan terdapat dua bukit landai didaerah lidah dan gayungan dengan ketinggian 25-

50 meter diatas permukaan laut. 

Surabaya memiliki batas sebagai berikut : 

a. Sebelah utara adalah selat Madura 

b. Sebelah timur adalah selat Madura 

c. Sebelah selatan adalah kabupaten Sidoarjo; dan 

d. Sebelah barat adalah kabupaten gresik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.4.1 peta surabaya 



 

 

4.1.2.  Tinjauan geologis  

 Struktur tanah kota Surabaya terdiri dari tanah luvial, hasil endapan sungai 

dan pantai, dibagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi. 

Topografi 80% daratan rendah, ketinggian 3-6 m, kemiringan <3% 20% perbukitan 

dengan gelombang rendah, ketinggian < 30 m dan kemiringan 5-15%. 

4.1.3. Tinjauan Klimatologis 

  Iklim di Surabaya termasuk dalam iklim tropis lembab. Kelembaban udara 

kota Surabaya rata-rata minimum 47 % dan maksimum 88% tekanan udara rata-rata 

925,7;temperature udara rata-rata minimum 22,1°C dan maksimum 33,5°; curah hujan 

rata-rata 181mm, curah hujan diatas 200 mm terjadi pada bulan November s/d April, 

dengan kecepatan angin rata-rata 6,0 Knot dan maksimum 22 knot. 

4.2. Tinjauan Tapak 

4.2.1.  Kondisi fisik 

Kawasan disekitar tapak merupakan kawasan pendidikan, kawasan fasilitas 

umum dan kawasan pengembangan olah raga dapat dilihat dari beberapa lembaga 

pendidikan dan beberapa fasilitas olahraga seperti; ITS, ITATS, SDN Keputih 245, 

Lap. KONI, Kantor KONI, RSU Haji dan asrama haji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapak terpilih berada dijalan Manyar Kerto Adi, adapun luas tapak terpilih adalah 

19.167 m2. Tapak ini mempunyai batas fisik sebagai berikut; 

a. Sebelah utara, beruipa jalan manyar kerto adi 

b. Sebelah selatan, Ruko Klampis Indah 

c. Sebelah timur, berupa Asrama haji 

d. Sebelah barat, berupa jalan Klampis 

Untuk menentukan kapasitas bangunan yang dibangun diketahui tapak memiliki 

kdb=50% dan KLB=300%, luas bangunan yang diperbolehkan untuk dibangun adalah 

Lap. KONI 

Kantor KONI Jatim 

RSU Haji 

Jl. Manyar Kerto adi 

Asrama Haji 



 

 

9584 m2. Luas total lantai bangunan adalah 57.501 m2 sehingga ketinggian bangunan 

yang diperbolehkan adalah 5 lantai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Dasar Pemilihan Site 

pemilihan tapak didasarkan beberapa pertimbangan : dari analisa fungsi ruang 

pada dojo puslatda karate jatim saat ini disimpulkan bahwa kurangnya fasilitas 

dan fungsi ruang yang tersedia dan tidak memenuhi standart perancangan 

arsitektur sehingga penambahan beberapa ruang dan elem pada bangunan dojo 

PUSLATDA karate jatim akan tetapi jika melakukan redesain pada tapak tersebut 

lausan tapak tidak mencukupi dikarenakan ada beberapa tambahan fasilitas dan 

ruang sehingga perlu mencari tapak baru yang mencukupi dengan semua 

kebutuhan ruang dan fasilitas yang sesuai dengan standart perancangan 

arsitektural akan tetapi pemilihan tapak diusahan tetap berada pada kawasan 

Utara tapak 
View kedalam tapak 

Barat tapak 
View keluar 



 

kertajaya yang merupakan komplek atlet selain itu peraturan pemerintah yang ada. 

Mengacu pada rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya 2013 

tentang Rencana Fungsi Kegiatan utama maka kawasan yang dapat digunakan 

adalah UP-2 dan UP-10berdasarkan RTRW kota Surabaya tahun 2013 fasilitas 

pendidikan termasuk fasilitas umum. Dari gambar peta diatas warna ungu adalah 

daerah kawasan fasilitas umum. Pada daerah tersebut kita dapat memilih site 

untuk dibuat bangunan berupa fasilitas umum. Untuk itu pemilihan site untuk dojo 

dapat dilakukan pada daerah- daerah tesebut dikarenakan dojo merupak fasilitas 

pendidikan yang digolongkan dalam fasxilitas dojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kawasan umum yang berada didaerah Surabaya barat tidak dapat digunakan sebagai 

alternative tapak sebab kawasan fasilitas umum tersebut bedekatan dekan kawasan 

fasilitas industry sehingga pemilihan tapak diletakkan pada daerah Surabaya timur 

karena didaerah tesebut merupakan kawasan pendidikan dan kawasan pengembangan 

olahraga sehingga sangat tepat memilih site didaerah tersebut. 

Tapak  



 

 

4.4. Analisa Arsitektural 

4.4.1. Analisa Tapak  

Pada tapak yang dipilih ini mempunyai kondisi tanah padat 

dikarenakan Struktur tanah kota Surabaya terdiri dari tanah luvial, hasil endapan 

sungai dan pantai, dibagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur 

tinggi. Topografi 80% daratan rendah, ketinggian 3-6 m, kemiringan <3% 20% 

perbukitan dengan gelombang rendah, ketinggian < 30 m dan kemiringan 5-15%. 

Pada site terpilih kondisi tanah tidak memiliki kontur atau dapat dikatakan landai. 

Kondisi kontur seperti ini tidak mempunyai masalah dalam pelandaiannya. 

Sehingga proses pemerataannya tidak memerlukan waktu lama dalam 

pemerataannya dan dapat membantu proses kontruksi.  

4.4.2. Analisa Pencapaian dan sirkulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapak berada di sebelah selatan dari Dojo PUSLATDA saat ini. Lokasi ini 

selain strategis namun juga mudah diketahui keberadaannya, karena lokasi 

tapak terletak pada jalan arteri Jl. Manyar Kerto Adi. Untuk jaringan jalan luar 

kota sehingga aksesibilitas menuju site ini sangat mudah dan tersedia dengan 

baik. 

Sirkulasi pada tapak ini mempunyai sirkulasi yang khusus dikarenakan lokasi 

ini merupakan kawasan yang relatif cukup sibuk dengan kondisi jalannya 

merupakan jalan arteri yang menghubungkan jalan. Sirkulasi arus lalu lintas di 

Jl. Manyar Kerto Adi ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi, angkutan 



 

umum, motor dan bus (pada hari-hari tertentu bus yang keluar masuk asrama 

haji saat mengantar jamaah haji). Para pengguna angkutan umum sangat 

mendominasi, sehingga kenyamanan dan keamanan bagi kendaraan bermotor 

harus dipertimbangkan secara baik. Sirkulasi kendaraan bermotor, mobil dan 

bus juga harus disediakan pada area kawasan. Karena pada lokasi yang 

terdapat 1 jalan utama yakni Jl. Manyar Kerto Adi, yang terletak di depan 

tapak, maka kondisi ini mempengaruhi orientasi bangunan dan posisi pintu 

masuk dan keluar, sehingga tidak mengganggu sirkulasi lingkungan secara 

umum. Dalam mengatasi sirkulasi kendaraan dalam tapak parkir dibagi 

menjadi dua 

4.4.3. Analisa Kebisingan  

Faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan dan perancangan 

bangunan Dojo PUSLATDA Karate Jatim ini salah satunya adalah kebisingan. 

Sumber kebisingan yang terjadi pada lahan dibagi menjadi 2 (dua) kategori 

berdasarkan intensitasnya, yakni intensitas rendah, sedang dan tinggi.  

1. Intensitas Tinggi 

Kebisingan dengan intensitas tinggi terutama disebabkan oleh adanya aktifitas 

jalan dan publik di area fasilitas umum di daerah ini sehingga menjadi salah 

satu pembentuk suasana didalam kawasan ini. 

2. Intensitas Sedang 

Berada pada bagian Barat tapak yang berasal dari ruko disamping tapak dan 

asrama haji di sebelah timur tapak. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Analisa view dan orentasi 

Untuk orientasi menekankan kepada arah datangnya sinar matahari dan 

arah angin. Sedangkan arah view terpilih ditekankan pada poros.sumbu utama 

lokasi site terhadap jalan utama (jl. Manyar Kerto Adi) Hal tersebut juga 



 

 

sebagai respon terhadap posisi site, sehingga posisi yang terbaik adalah posisi 

dimana sebuah bangunan itu bisa dilihat dari berbagai macam arah dengan 

baik. 

Selain karena alasan di atas, kebutuhan view juga merupakan salah satu 

pertimbangan. View dengan arah hadap menghadap poros sumbu jalan sangat 

bagus yaitu melihat aktifitas jalan raya dan dapat mendapat tangkapan view 

yang bagus. Orientasi dan view yang ada harapannya juga akan memberian 

sebuah kesan dan pengalaman visual yang baik sehingga dapat mendukung 

bangunan yang ada di dalamnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5. Analisa Sinar Matahari 

Peredaran matahari dari Timur ke Barat. Yang perlu diperhatikan adalah letak 

dan orientasi fungsi – fungsi utamanya, arah datangnya sinar matahari juga 

diperhitungkan, sehingga tidak menganggu kegiatan pelaku. Selain orientasi 

bangunan, posisi peredaran sinar matahari nantinya akan mempengaruhi 

bukaan-bukaan yang ada dan solusi pembayangan sinar matahari sehingga 

pemanfaatan pencahayaan alami dapat optimal dan kondisi panas yang terik 

dapat terbayangi dengan baik. Hal tersebut akan meminimalisir penggunaan 

pencahayaan buatan serta akan memberikan kenyamanan yang optimal 

terhadap aktifitas yang ada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6. Analisa Angin 

Angin berhembus pada kawasan manyar kerto adi mengikuti dari arah utara ke 

selatan. Angin yang berhembus pada lokasi site relatif tidak terlalu kencang 

sehingga beban angin dalam konstruksi dapat diperkirakan relatif cukup 

rendah. Untuk penghawaan alami perlu penanganan yang lebih agar kondisi 

penghawaan alami dalam bangunan dapat secara maksimal dimanfaatkan 

sehingga mampu menghasilkan suasana yang sejuk dan nyaman.    

Potensi angin tersebut juga dapat dimanfaatkan pada penggunaan bukaan-

bukaan pada area sisi-sisi bangunan. Tentu saja, kenyamanan sirkulasi udara 

dalam ruangan terutama pada arena olahraga indoor yang sangat 

membutuhkan kesejukan dikarenakan banyaknya penonton yang ada dan 

aktivitas yang ada didalamnya. Sirkulasi udara yang lancar, akan dapat 

menambah nilai tambah bagi bangunan ini serta dapat meminimalisir 

penggunaan penghawaan buatan sehingga dapat menghemat energi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.7. Analisa Tatanan Massa dan Sirkulasi Ruang 

Analisis ini merupakan hasil analisis kebutuhan ruang, sehingga diperoleh 

tatanan massa dan pengolahan ruang luar. Secara garis besar, tatanan massa 

yang ingin dipilih diharapkan mempunyai satu orientasi utama dalam tapak 

maupun dalam site yaitu bangunan utama, arena fasilitas olahraga indoor. 

Selain itu, distribusi massa yang ada diharapkan mampu mengakomodir 

kenyamanan beraktifitas antar obyek pelaku tanpa mengganggu aktifitas 

obyek pelaku yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Sirkulasi ruang luar merupakan elemen penting yang harus 

diperhatikan untuk kenyamanan baik pencapaian menuju bangunan, efektivitas 

alur aktifitas maupun sekuen estetik yang ingin dicapai. Oleh karena itu 

diperlukan berbagai pertimbangan untuk mengatur sirkulasi agar tujuan tersebut 

dapat tercapai. Pertimbangan – pertimbangan tersebut antara lain adalah : 

1. Pemecahan rancangan sirkulasi kendaraan yang harmonis dan dapat 

memenuhi efektivitas fungsi maupun estetika harus dibuat dalam beberapa 

alternatif. Hal yang harus diperhatikan adalah obyek pelaku yang ada dalam 

obyek perancangan, perkiraan jumlah serta penggunaan kendaraan dalam 



 

tapak. Pengguna tapak adalah penonton dengan kapasitas maksimal 6000 

orang, masyarakat umum, atlet, pelatih, official tim, pengelola dan karyawan 

dengan penggunaan kendaraan mobil, motor, bus, pejalan kaki serta 

angkutan barang. 

2. Pada arah menuju tapak, pemandangan pintu masuk (entrance) harus terlihat 

jelas serta tidak ada penghalang dari arah manapun di jalan raya serta 

terdapat adanya bidang atau ruang pengarah maupun pembentuk entrance 

sebagai penangkap visual pengunjung, dapat berupa pohon, bidang pengarah, 

sclupture.  

3. Analisis sirkulasi tapak diperlukan untuk menentukan kemungkinan 

penempatan pintu masuk yang efektif serta tidak mengganggu jalur sirkulasi 

tapak yang sudah ada. 

4. Sequence bangunan utama sebaiknya bisa secara langsung dilihat oleh 

pengunjung secara langsung sebagai obyek tangkap pengunjung dari arah 

jalan utama.  

5. Jalur lintasan menuju parkir sebaiknya tidak terlalu jauh dengan entrance serta 

melalui jalur yang mudah, serta dilengkapi dengan elemen penanda. 

Demikian dengan area parkir diupayakan tidak ditempatkan pada area yang 

dapat menghalangi pandangan terhadap bangunan utama serta berhubungan 

langsung dengan jalan pencapaian menuju bangunan. 

6. Tempat tamu datang serta tempat memutar kendaraan hendaknya dirancang 

dengan memperhatikan cara penurunan penumpang. Untuk kebutuhan 

memutar mobil dan tempat penurunan penumpang, diperlukan lingkaran 

putar yang cukup.  

7. Jalur mobil barang juga perlu diperhatikan, sehingga tidak menggangu 

sirkulasi kendaraan utama. Dan hendaknya langsung menuju loading dock.  

8. Terdapat jalur evakuasi dan keamanan bangunan untuk ambulans dan 

kendaraan pemadam kebakaran. 

Alternatif material yang digunakan adalah aspal dan beton karena karakteristiknya 

yang keras, hal ini dipertimbangkan karena kendaraan yang masuk ke tapak 

beraneka ragam, hingga bus. Jadi pemakaian aspal/ beton menjadi pilihan utama 

karena tingkat keawetan.  



 

 

Sirkulasi pedestrian untuk pejalan kaki mempunyai peranan yang penting. 

Membentuk suatu prasarana penghubung yang penting dalam menghubungkan 

kegiatan dalam tapak. Sirkulasi pedestrian juga menjadi elemen utama pembentuk 

pola dasar suatu tapak, khususnya pada obyek perancangan yang mewadahi aktifitas 

olahraga yang dapat difungsikan sebagai  lintasan jogging. Pada sistem sirkulasi 

pedestrian, lebarnya bergantung pada daya tampung, skala bangunan yaitu besarnya 

bangunan yang ada dan hubungannya dengan elemen bangunan yang lain. Jalur 

pedestrian juga dibedakan menjadi : 

- jalur utama, merupakan pencapaian menuju bangunan utama 

- jalur sekunder sekunder,  merupakan pencapaian menuju bangunan penunjang. 

 Pada jalur pedestrian umum menggunakan lebar yang cukup sedangkan jalur 

utama menggunakan lebar yang lebih dikarenakan adanya titik capai utama yang 

ingin ditonjolkan serta ada beberapa titik kumpul berupa plaza sebagai pemecah 

suasana. Selain itu terdapat area jogging track sebagai area untuk lari santai sekaligus 

untuk jalur evakuasi dan keamanan bangunan. 

 Alternatif material yang digunakan adalah menggunakan material batu alam 

dan beton rabat dengan karakteristiknya yang sederhana dan dapat dibentuk dengan 

pola tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5. Analisa Mikro Perancangan 

4.5.1. Analisa Fungsi 

Dalam analisa fungsi menganalisa terhadap aktifitas pelaku dalam bangunan, 

dengan mengorganisasikan segala aktifitas dan hubungan antar aktifitas dalam 

bangunan agar dapat menentukan tujuan yang khusus sehingga memudahkan dalam 

pembagian ruang 

 Dalam perancangan Dojo PUSLATDA Karate Jatim terdapat 2 macam fungsi 

utama (primer) aktifitas yang akan diwadahi, antara lain : 

1. Pelatihan dan pembinaan atlit karate jawa timur, mewadahi semua proses 

latihan dalam Pemusatan Latihan Daerah khusus cabang olahraga karate 

dengan menyediakan fasilitas yang lengkap sesuai dengan kebutuhan dalam 

prose latihan sehingga dapat meningkatkan prestasi dalam nasional maupun 

internasional. 

2. Pertandingan, dengan adanya fasilitas yang lengkap dan memadai diharapkan 

dapat menjadi wadah penyelenggaraan pertandingan karate yang representatif 

baik untuk skala lokal, nasional maupun internasional. 

Selain fungsi primer tersebut di atas, terdapat pula fungsi sekunder yang merupakan 

unsur pendukung, antara lain : 

1. Pertemuan, sebagai sarana untuk tempat perjamuan atau fasilitas pertemuan 

besar berkaitan dengan olahraga karate, misalnya pertemuan atlit atau 

pengurus, pelantikan pengurus, musyawarah besar dan lain sebagainya. 

2. Tempat tinggal, sebagai tempat tinggal sementara pemain dan pelatih dari luar 

kota maupun untuk pemain dan pelatih tamu. 

3. Administrasi, pengelolaan dan manajemen dalam mengatur aktifitas dalam 

Dojo PUSLATDA karate Jatim agar berjalan dengan baik. 

Fungsi tersier juga ada untuk mendukung fungsi primer maupun sekunder serta 

penunjang bagi kelancaran aktifitas yang ditampung, antara lain :  

a. tempat makan dan minum 

b. tempat parkir kendaraan 

c. ruang kesehatan dan massage 



 

 

Keseluruhan fungsi beserta unit aktifitas tersebut di atas dapat dikelompokkan melalui 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1. Pengelompokan Fungsi 

Fungsi Primer Fungsi Sekunder Fungsi Tersier 

 

- Wadah pelatihan dan 

pembinaan atlit lokal, 

nasional maupun 

internasional. 

 

- Wadah pertemuan.  

- Tempat tinggal sementara 

pemain dan pelatih dari 

luar kota maupun untuk 

pemain dan pelatih tamu. 

- Wadah administrasi, 

pengelolaan dan 

manajemen aktivitas 

olahraga yang diwadahi.  

 

 

- Fasilitas makan dan 

minum 

- Fasilitas parkir 

kendaraan  

- Fasilitas kesehatan 

dan massage 

Sumber : analisis 2010 

 

 Tiap-tiap unit aktifitas yang dikelompokkan tersebut di atas, terdiri atas 

berbagai aktifitas yang dilakukan pengguna obyek rancangan. Sebelum menganalisis 

kebutuhan ruang, perlu diteliti lebih lanjut aktifitas apa saja yang akan ditampung 

berdasarkan fungsi-fungsi yang telah dikelompokkan tersebut. Berikut diagram 

pengelompokan fungsi beserta hubungannya dengan aktifitas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Kelompok Fungsi 

Sumber : Analisis, 2009 

Fungsi Primer 

Fungsi utama aktivitas yang 

diwadahi dalam bangunan  

Fungi Sekunder 

Fungsi pendukung dan 

penunjang fungsi primer 

Fungi Tersier 

Fungsi pendukung dan 

penunjang fungsi primer 

dan fungsi sekunder  

1. Kegiatan pelatihan dan 
pembinaan atlit karate Jawa 
timur. Kegiatan ini meliputi 
kegiatan : 
- Latihan fisik 
- Latihan teknik 
- Latihan visual 

2. Kegiatan pertandingan 
(event)untuk skala lokal, 
nasional maupun internasional 
yang berupa kompetisi 
maupun pertandingan biasa.  

1. Fasilitas ruang pertemuan. 
2. Fasilitas tempat tinggal 

sementara berupa asrama. 
3. Fasilitas pengelolaan yang 

mewadahi aktivitas koordinasi 
pengelolaan bangunan, 
administrasi dan manajemen, 
berupa kantor pengelola 

1. Fasilitas makan dan minum 
2. Fasilitas parkir 
3. Fasilitas kesehatan dan 

massage 

FUNGSI 



 

 

4.5.2. Analisa Perilaku 

Untuk mengetahui aktifitas dan kebutuhan ruang, maka perlu dianalisa terlebih 

dahulu pelaku dalam Dojo PUSLATDA Karate Jatim. Secara garis besar, pelaku 

aktifitas bangunan dibagi menjadi 3 kelompok besar, antara lain : 

- Atlet Puslatda, penggurus FORKI dan Pelatih 

- Non Puslatda, dibedakan menjadi tiga yakni yang pertama adalah  

1. masyarakat yang ingin melihat pertandingan, 

2. wasit/juri dan undangan dalam event yang diadakan 

3. atlit tamu beserta official yang melakuan try out atau latihan di 

Jawa Timur 

- Pengelola, yaitu pihak yang menangani dan mengatur segala fungsi kegiatan 

yang berlangsung dalam Dojo PUSLATDA Karate Jatim ini. Kegiatannya 

mencakup pengelolaan dan perawatan.  

Tiap-tiap pelaku aktifitas yang ada di Dojo PUSLATDA Karate Jatim adalah : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOJO PUSLATDA KARATE 

PUSLATDA  

Atlet PUSLATDA 

Karate  

Pelatih + 

pengurus FORKI 

Non-PUSLATDA 

Wasit/juri dan 

undangan  

Penonton 

pertandingan  

Atlit tamu dan 

pelatih tamu  

Pengelola 

Pengelola bang. 

(fasilitas)  

Teknisi + servis  

Administrasi   

Unit perawatan  

Gambar 4. Skema pelaku aktifitas 

Sumber : Analisis, 2009 



 

4.5.3. Analisa Aktifitas 

Berdasarkan pelaku-pelaku yang ada pada Dojo PUSLATDA Karate Jatim, 

dapat ditentukan aktifitas apa saja yang akan dilakukan di dalam obyek bangunan 

PELAKU AKTIVITAS FASILITAS 

PUSLATDA ATLET Aktifitas rutin : 

- latihan fisik 

- latihan teknik 

- latihan visual 

- istirahat  

- mandi / bilas 

- kegiatan lavatory 

Aktifitas pertandingan 

: 

- mengambil / 

menyimpan peralatan 

- ganti kostum 

- pemanasan 

- briefing 

- bertanding 

- istirahat 

- mandi / bilas 

- kegiatan lavatory 

 

- lapangan 

outdoor 

- tempat latihan 

teknik/arena 

pertandingan 

- tempat latihan 

visual/kamidan

a 

- asrama atlet 

- kamar ganti 

- toilet 

 PELATIH Aktifitas rutin : 

- melatih 

- menyampaikan 

materi teknik dan 

taktik 

- menyusun jadwal 

dan strategi latihan. 

- istirahat  

- kegiatan lavatory 

- lapangan 

outdoor 

- tempat latihan 

teknik/arena 

pertandingan 

- tempat latihan 

visual/kamidan

a 

- asrama pelatih 



 

 

Aktifitas pertandingan 

: 

- mengambil / 

menyimpan peralatan 

- diskusi dengan 

official 

- briefing pemain 

- mendampingi saat 

pertandingan 

- istirahat 

- kegiatan lavatory 

 

- ruang meeting 

pengurus 

- kamar ganti 

- toilet 

 OFFICIAL TIM    

 ASISTEN 

PELATIH 

Aktifitas rutin : 

- membantu pelatih 

dalam latihan dan 

materi 

- diskusi dengan 

pelatih tentang jadwal 

dan strategi 

- menggantikan posisi 

pelatih jika 

berhalangan 

- kegiatan lavatory 

 Aktifitas pertandingan 

: 

- mengambil / 

menyimpan peralatan 

kepelatihan 

- diskusi dengan 

pelatih 

- diskusi dengan 

official lainnya 

- lapangan 

outdoor 

- tempat 

latihan 

teknik/arena 

pertandingan 

- tempat 

latihan 

visual/kamidan

a 

- asrama 

pelatih 

- gudang 

peralatan 

- ruang 

meeting 

pengurus 



 

- mengecek kesiapan 

pemain 

- mendampingi saat 

pertandingan 

- istirahat 

- kegiatan lavatory 

- kamar 

ganti 

- toilet 

 MANAJER  Aktifitas rutin dan 

pertandingan : 

- mengatur jadwal 

latihan dan latih 

tanding 

- mengontrol dan 

mempersiapkan 

perlengkapan latihan 

- mempersiapkan 

kebutuhan sarana dan 

prasarana tim 

- menyediakan 

perlengkapan tim 

- mengatur dan 

mempersiapkan 

kebutuhan logistik 

pemain 

 

- lapangan 

outdoor 

- tempat 

latihan 

teknik/arena 

pertandingan 

- tempat 

latihan 

visual/kamidan

a 

- kantor 

pengurus 

- ruang 

meeting 

pengurus 

- kamar 

ganti 

- toilet 

 MEDIS Aktifitas rutin : 

- mengontrol kesehatan 

pemain 

- mengonrol gizi 

pemain 

- melakukan terapi 

- lapangan 

outdoor 

- tempat 

latihan 

teknik/arena 



 

 

fisik terhadap pemain 

- memberikan 

rekomendasi medis 

- kegiatan lavatory 

Aktifitas pertandingan : 

- melakukan 

pertolongan terhadap 

pemain yang cedera 

- memberikan 

rekomendasi medis  

- kegiatan lavatory 

 

pertandingan 

- tempat 

latihan 

visual/kamidan

a 

- ruang 

kesehatan 

- asrama  

- kamar 

ganti 

- toilet 

 PENGURUS - Mengurusi semua 

kebutuhan didalam 

FORKI. 

- Mendanai semua  

kebutuhan dalam 

FORKI. 

- Kegiatan lavatory 

- Ruang kantor 

pengurus 

- toilet 

NON-

PUSLATDA 

PENONTON 

PERTANDINGAN 

- datang dan 

memarkir kendaraan  

- menonton 

pertandingan 

- membeli makanan 

kecil/snack 

- berinteraksi dengan 

pemain 

- kegiatan  lavatory 

 

- area parkir 

- tribun 

penonton 

- pintu masuk  

- toilet 

 TIM TAMU   

 ATLET - datang dan - area parkir 



 

memarkir kendaraan 

- ganti pakaian 

- diberi pengarahan 

pelatih  (briefing) 

- pemanasan 

- bertanding/berlatih 

- istirahat 

- menginap (optional) 

 

- ruang ganti 

- tempat latihan 

teknik 

- lapangan 

outdoor 

- tempat latihan 

visual 

- toilet 

 PELATIH - datang dan 

memarkir kendaraan 

- ganti pakaian 

- diskusi dengan 

official tim 

- memberi 

pengarahan pada 

pemain (briefing) 

- mendampingi 

pemain 

bertanding/berlatih 

- istirahat 

- menginap (optional) 

 

- area parkir 

- ruang ganti 

- ruang meeting 

pengurus 

- tempat latihan 

teknik 

- lapangan 

outdoor 

- tempat latihan 

visual 

- toilet 

-  

 OFFICIAL TIM   

 ASISTEN 

PELATIH 

-    mengambil / 

menyimpan peralatan 

kepelatihan 

- diskusi dengan 

pelatih 

- mengecek kesiapan 

pemain 

- mendampingi saat 

pertandingan 

- Gudang 

peralatan 

- Ruang meting 

pengurus 

- Tempat latihan 

teknik/arena 

pertandingan 

- Lap.outdoor 

- Tempat latihan 



 

 

- istirahat 

- kegiatan lavatory 

 

visual/kamida

na 

- Toilet 

- Ruang 

meeting 

pengurus 

 MANAJER - mengontrol dan 

mempersiapkan 

perlengkapan tim 

- mempersiapkan 

kebutuhan sarana dan 

prasarana tim 

- menyediakan 

perlengkapan tim 

- mengatur dan 

mempersiapkan 

kebutuhan logistik 

pemain 

- istirahat 

- kegiatan lavatory 

 

- gudang 

peralatan 

- tempat latihan 

teknik/arena 

pertandingan 

- lap.outdoor 

- tempat latihan 

visual/kamidan

a 

- toilet 

- ruang meeting 

pengurus  

 MEDIS  

- mendampingi saat 

pertandingan 

- melakukan 

pertolongan terhadap 

pemain yang cedera 

- memberikan 

rekomendasi medis  

- kegiatan lavatory 

 

- lapangan 

outdoor 

- tempat 

latihan 

teknik/arena 

pertandingan 

- tempat 

latihan 

visual/kamidan

a 

- ruang 



 

kesehatan 

- asrama  

- kamar 

ganti  

- toilet 

 WASIT DAN JURI - menilai berjalanya 

setiap pertandingan 

yang dilaksanakan 

- mengawasi jalannya 

pertandingan 

- kegiatan lavatory 

- ruang wasit 

dan juri 

- area parkir 

- arena 

pertandingan 

- toilet 

PENGELOLA STAFF 

PENGELOLA 

BANGUNAN 

- Mengurus dan 

mengeola bangunan 

- Kegiatan lavatory 

- Kantor 

pengelola 

- Area parkir 

- Toilet  

 STAFF TEKNISI - Mengurus teknik 

operasional gedung 

- Kegiatan lavatory 

 

- Kantor 

pengelola 

- Area parkir 

- Toilet 

- Gudang  

- Ruang listrik 

 STAFF 

ADMINISTRASI 

- Mengatur mengenai 

semua manajemen 

gedung 

- Kegiatan lavatory 

 

- Area parkir 

- Kantor 

pengelola 

- Toilet  

 STAFF 

KEBERSIHAN 

- Merawat dan 

menjaga kebersihan 

gedung 

- Kegiatan lavatory 

 

- Gudang 

peralatan 

- Area parkir 

- Seluruh 

gedung 



 

 

outdoor/indoor 

- toilet 

 

4.5.4. Alur Aktifitas Pelaku 

a. Aktifitas PUSLATDA 

PUSLATDA terdiri dari ; atlet, pelatih dan pengurus FORKI 

- Atlet  

 

 

 

 

 

- PELATIH  

 

 

 

 

 

- PENGURUS 

 

 

 

 

b. NON PUSLATDA 

- PENONTON 

 

 

 

 

ASRAMA 

PELATIH R.LATIHAN R.MEETING 

TOILET 

R.LATIHAN R.MEETING 

AREA PARKIR HALL/LOBBY TOILET TRIBUN 

AREA PARKIR HALL/LOBBY 

ASRAMA 

ATLET 

R.GANTI TOILET 

R.LATIHAN 

AREA PARKIR HALL/LOBBY R.GANTI TOILET 

AREA PARKIR HALL/LOBBY 

KANTOR 

PENGURUS 



 

c. PENGELOLA 

 

 

 

 

4.6. Analisis Perencanaan Ruang 

4.6.1. Analisis Kebutuhan Fasilitas dan Ruang 

Proses selanjutnya adalah menentukan kebutuhan ruang berdasarkan aktifitas 

pelaku agar dapat terwadahi dengan baik. Kelompok aktifitas yang dilakukan di 

dalam Dojo Karate PUSLATDA Jawa Timur, yaitu kelompok PUSLATDA, NON 

PUSLATDA dan pengelola dari ke-3 pengelmpokan diatas terdpat aktifitas sebagai 

berikut; latian fisik, latihan teknik, latihan visual, kegiatan pengelolaan, beristirahat, 

kesehatan, kegiatan komersial dan umum, serta kegiatan penunjang.  Dari 

pengelompokkan aktifitas tersebut, maka didapat kebutuhan ruang sebagai berikut : 

 

AREA PARKIR KANTOR 

PENGELOLA 

TOILET SELURUH 

AREA 

GEDUNG 
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Tabel 4. Analisis Kebutuhan Ruang 

Kelompok Aktivitas Pelaku Macam Kegiatan Kebutuhan Ruang 

PUSLATDA - Atlit  

- Pelatih 

- Official team  

Persiapan - Ganti pakaian  

- Mandi 

- Toilet/kamar mandi 

- Ruang ganti 

- Ruang locker 

 

Latihan fisik - Lari 

- Peregangan otot 

- Fitness 

 

- Jogging Track 

- Ruang fitness 

 

Latihan teknik 

 

- Warming up 

- Latihan teknik dasar 

- Latihan kumite 

- Latihan kata  

- Simulasi pertandingan 

- Latihan memukul (makiwara) 

- Latihan menendang (samsak) 

Tempat latihan teknik/arena 

pertandingan(indoor) 



 

Latihan visualisasi 

 

- Memvisualisasikan saat 

bertanding 

- meditasi 

- tempat latihan visualisai/kamidana 

(indoor) 

NON PUSLATDA 

 

- Atlit  

- Pelatih 

- Official team  

- Penonton  

- Wasit dan juri 

  

Persiapan - Ganti pakaian  

- Mandi 

- Toilet/kamar mandi 

- Ruang ganti 

- Ruang locker 

 

Latihan fisik - Lari 

- Peregangan otot 

- Fitness 

 

- Track lari 

- Ruang fitness 

 

Latihan teknik 

 

- Warming up 

- Latihan teknik dasar 

- Latihan kumite 

- Latihan kata  

- Simulasi pertandingan 

- Latihan memukul (makiwara) 

Latihan menendang (samsak) 

Tempat latihan teknik/arena 

pertandingan(indoor) 
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Latihan visualisasi 

 

- Memvisualisasikan saat 

bertanding 

- meditasi 

- tempat latihan visualisai/kamidana 

(indoor) 

supporter - Melihat pertandingan 

 

- Toilet/kamar mandi 

- tribun 

 

Menilai pertandingan - memimpin jalannya 

pertandingan  

- menilai kalah dan menang 

peserta 

 

- arena pertandingan  

- ruang wasit dan juri 

- toilet  

Menyediakan peralatan 

 

- menyiapkan peralatan 

pertandingan dan latihan 

Gudang peralatan 

Mengurus administrasi 

 

- mengurus pendaftaran 

pertandingan 

- mengurus administrasi yng 

dibutuhkan atlet 

- ruang pengurus  

 

Kegiatan pengelolaan 

an kepengurusan  

- Pengelola dan 

administrasi 

Mengelola dojo 

PUSLATDA karate 

- Menunggu dan menerima tamu 

- Bertanggung jawab atas 

- Ruang tamu 

- Ruang ketua/wakil 

90 



 

Jawa Timur  jalannya perguruan karate yang 

terdaftar 

- Rapat 

- Mengatur dan mengelola 

administrasi 

- Menyimpan perlengkapan dan 

peralatan 

- Menyimpan arsip dan 

dokumentasi perguruan karate 

- Menyimpan arsip data 

kesehatan atlet 

- Mengurus masalah gizi dan 

kesehatan pemain 

- Mengurus masalah akomodasi 

perguruan karate 

- Mengurus keamanan gedung 

- Mengatur masalah teknis 

- Mengatur masalah humas 

- Mengurus masalah jadwal dan 

persiapan kompetisi 

- Ruang staff pengurus 

- Gudang kebersihan 

- Gudang 

- Ruang pengelola gedung 

- Gudang pemeliharaan 

- Toilet 

 



 

 

- Mengurusi masalah 

penggunaan lapangan  

- Mengurusi masalah konsumsi 

- Menyimpan peralatan dan 

perlengkapan serta 

pemeliharaan gedung 

- Kegiatan lavatory 

- Istirahat, makan, minum 

 

Beristirahat - Pemain 

- Pelatih 

- Official 

Menginap - Tidur 

- Kegiatan lavatory 

- Makan/minum 

- Istirahat 

- Menerima tamu 

- Kumpul-kumpul 

- Beribadah 

 

- Kamar tidur 

- Toilet 

- Ruang makan 

- Dapur 

- Lobby/ruang TV 

- Mushalla 

Kesehatan dan fisik - Pemain 

- Pelatih 

Terapi fisik - Terapi fisik 

- Cek kesehatan 

- Ruang fitness 

- Ruang kesehatan 



 

 

Kegiatan 

komersial/umum 

- Pengunjung 

- Tim tamu 

(atlit, pelatih, 

official) 

Try out trainning  - Uji coba tim 

- Latihan bersama 

- Tempat istirahat 

- Tempat latihan fisik (outdoor) 

- Tempat latihan teknik/arena 

pertandingan (indoor) 

- Tempat visualisasi (indoor) 

- Tempat fitness 

 

 

Istirahat ( tim tamu) - Tidur 

- Kegiatan lavatory 

- Makan/minum 

- Istirahat 

- Menerima tamu 

- Kumpul-kumpul 

- Telekomunikasi 

- Beribadah 

 

- Kamar tidur 

- Toilet 

- Ruang makan 

- Dapur 

- Lobby/ruang TV 

 

- Mushalla 



 

 

Kegiatan penunjang - Pengelola  

- Pengunjung 

- Pemain 

Makan dan minum 

(restaurant) 

- Memesan makanan/minuman 

- Makan/minum 

- Berinteraksi 

- Membayar  

- Mengatur makanan dan 

minuman 

- Memasak 

- Mencuci peralatan 

makan/minum 

- Menerima pmbayaran 

- Menyimpan bahan makanan 

dan minuman 

- Kegiatan lavatory 

- Menyimpan perlengkapan dan 

peralatan 

- Penerimaan barang 

- Istirahat 

 

- Kasir dan tempat pesan 

- Ruang makan dan minum  

- Pantry 

- Ruang kasir  

- Dapur 

- Ruang cuci 

- Toilet 

- Gudang 

 

Sumber : Analisis, 2011 
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Dari hasil analisis kebutuhan ruang berdasarkan pengelompokan aktifitas 

tersebut, maka dapat dikerucutkan menjadi beberapa fasilitas untuk mewadahi 

kebutuhan ruang tersebut yang dijabarkan sebagai berikut : 

B. Fasilitas  Utama 

1) Tempat latihan teknik / arena pertandingan 

Merupakan sarana latihan teknik sekaligus bisa gunakan sebagai arena 

pertandingan sesuai dengan standart yang digunakan juga untuk pertandingan 

resmi cabang karate. Arena ini juga dilengkapi dengan tribun penonton dan 

perlengkapan pertandingan.  

2) Tempat latihan fisik (indoor) 

Merupakan sarana latihan fisik penguatan otot pada tubuh yang berupa fitness 

center sesuai dengan standart yang digunakan. 

3) Tempat latihan fisik (outdoor) 

Merupakan sarana latihan fisik penguatan pernafasan dan endurance serta 

stamina tubuh yang berupa track lari dan lapangan olahraga sesuai dengan 

standart yang digunakan. 

4) Asrama  

Sarana penginapan yang dapat digunakan untuk atlit, pelatih dan official serta 

tim tamu yang bertandang ke Jawa Timur.  

5) Kantor pengelola 

Merupakan sarana untuk mengelola Dojo Karate PUSLATDA Jawa Timur 

ini. Kegiatan yang diwadahi yakni administrasi, pengelolaan dan manajemen 

untuk bangunan dojo tersebut. 

6) Kantor pengurus 

Merupakan sarana pengelola kepengurusan badan karate yaitu FORKI 

khususnya daerah Jawa Timur. Kegiatan yang diwadahi yakni administrasi, 

pengelolaan dan manajemen FORKI 

7) Ruang kesehatan 

Suatu sarana yang disediakan untuk atlit untuk terapi fisik dan cek kesehatan, 

disediakan juga dokter jaga dan teraphist.  

8) Ruang wasit dan juri 

Suatu saran yang disediakan untuk wasit dan juri. 

 



 
 

 

 

 

C. Fasilitas Penunjang 

1) Restaurant : fasilitas penyedia kebutuhan makan dan minum.  

2) Area Parkir : fasilitas parkir untuk pengguna Taman Olahraga Kota Malang.  

 

Fasilitas-fasilitas tersebut tentunya yang akan mewadahi kebutuhan ruang 

yang telah dijabarkan melalui pengelompokan aktifitas. Berikut merupakan uraian 

masing – masing fasilitas beserta ruang yang diwadahi. 

 

Tabel 4. Analisis Fasilitas Dan Ruang Yang Diwadahi 

A. FASILITAS UTAMA 

No. Fasilitas Ruang yang Diwadahi 

1. Tempat Latihan teknik/Arena 

Pertandingan  

- Tribun penonton 

- Hall/Lobby area 

- Ruang informasi 

- Toilet untuk penonton 

- Toilet untuk pemain 

- Kamar mandi 

- Ruang ganti 

- Locker Room  

- Area makiwara 

- Area samsak  

- Ruang kontrol elektrikal 

- Ruang pers 

- Studio TV 

- Ruang wasit 

- Gudang peralatan  

2. Tempat latihan fisik (indoor) - Tempat fitnes 

- Kamar mandi 

 



 

 

3. Tempat latihan fisik (outdoor) - Lapangan olahraga 

- Track lari 

4. Asrama - Kamar tidur 

- Lobby/ruang TV 

- Pengelola 

- Resepsionist 

- Musholla 

- Pantry 

- Laundry 

- Gudang  

- Toilet 

5. Kantor Pengurus - Ruang ketua dan wakil 

- Ruang kesekertariatan 

- Ruang staff pengurus 

- Ruang meeting 

- Toilet 

 

6. Kantor Pengelola - Ruang staff pengelola 

7. Ruang  kesehatan - Ruang periksa dokter 

- Ruang akupuntur 

- Ruang pijat 

- Ruang kontrol kesehatan 

- Toilet 

8.  -  

 

 

 

B. FASILITAS PENUNJANG 

No. Fasilitas Ruang yang Diwadahi 

1.  Restaurant - Ruang makan dan minum 

- Toilet dan wastafel 



 
 

 

 

 

- Ruang saji dan kasir 

- Dapur 

- Gudang 

 

2. Area Parkir  - Lahan parkir 

- Pos satpam 

- Gerbang penerima 

 

Sumber : Analisis, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

4.6.3. Kapasitas dan Besaran Ruang 

Hasil dari analisis kebutuhan fasilitas dan ruang tersebut selanjutnya akan 

ditentukan kapasitas pelaku aktifitas dalam ruang beserta besaran ruang yang 

dibutuhkan. Diharapkan dari hasil analisis ini, ruangan yang dirancang dapat 

menampung pengguna bangunan sesuai dengan kebutuhan. Dasar dari penentuan 

kapasitas dan besaran ruang ini adalah standar-standar yang berlaku, studi komparasi 

dan hasil analisis. 

Adapun perhitungan umum untuk jenis ruang tertentu adalah : 

1. Fasilitas Tempat Latihan Teknik/Arena Pertandingan 

- Luas lapangan pada arena pertandingan karate dihitung per 1 arena 

matras/tatami, luas ukuran lapangan per arena matras/tatami = 10m x 10m. 

Untuk ukuran standart WKF (World Karate Federation) dalam pertandingan 

dibutuhkan 5-8 arena matras/tatami. Dalam rancangan ini mengunakan 6 

matras/tatami. Total luas arena pertandingan = (10m x 10m)6 arena =600m² 

- Pada sisi arena disebelah kiri terdapat area makiwara, terdapat 6 makiwara, 1 

makiwara memiliki ukuran luas 2 m². Jumlah total = 2 m² x 6 buah = 12 m² 

- Pada sisi arena disebelah kiri terdapat area samsak, terdapat 6 samsak, 1 

samsak memiliki ukuran luas 2 m². Jumlah total = 2 m² x 6 buah = 12 m² 

- Jumlah lapangan + sirkulasi 30% 

= 600m² + 12 m²+ 12 m² + sirkulasi 30%  

= 624m
2   

 + 187,2m² = 811,2m²
 

2. Fasilitas Tempat Latihan Fisik (indoor) 

- Fasilitas tempat latihan fisik (indoor) ini berupa tempat fitness, ukuran luas 

ruang fitness dihitung per-orang 3,25 m². Sedangkan tempat fitness dalam 

fasilitas tempat latihan ini menampung sekitar 30 orang sesuai dengan jumlah 

kuota dalam kelas yang dipertandingkan dalam aturan pertandingan karate. 

Jumlah total = 3,25m² x 30 orang =97,5m² 

- Jumlah lapangan + sirkulasi 30% 

= 97,5m² + sirkulasi 30% 



 

 

= 97,5m² + 29,25 m
2
 = 126,75m

2
 

3. Fasilitas Tempat Latihan Fisik (outdoor) 

- Fasilitas tempat latihan fisik (outdoor) ini berupa track lari dan lapangan 

olahraga, ukuran luas track lari standart yang diambil dari neufert adalah 

1,22m per lajur tunggal dalam rancangan ini mengunakan 4 lajur dengan 

panjang jarak start 3m panjang jalur track lari adalah 400m. Total jumlah 

luasan = (1,22m x 4) x (400m+3m) = 4,88m x 403m = 1966,64 m². Untuk 

ukuran lapangan olahraga yang standart mengunakan ukuran minimal lap. 

Sepak bola adalah 90m x 45m = 4050m² 

4. Fasilitas Tempat Latihan Visualisasi 

- Pada tempat latihan visualisasi mengunakan ukuran Luas lapangan pada arena 

pertandingan karate dihitung per 1 arena matras/tatami, luas ukuran lapangan 

per arena matras/tatami = 10m x 10m. Untuk ukuran standart WKF (World 

Karate Federation) penerapan dalam tempat latihan ini diambil ukuran 3 arena 

matras/tatami. Total luas arena pertandingan = (10m x 10m)6 arena =600m² 

- Jumlah lapangan + sirkulasi 30% 

= 600m² + sirkulasi 30%  

= 600m
2   

 + 180m² = 780m²
 

5. Tribun penonton 

Tempat duduk 0.4m x 0.5m / orang = 0.2 m
2
 

Kapasitas penonton ± 3000 orang yang dapat menampung pertandingan tingkat 

nasional maupun internasional.  

Luas total tribun penonton : 

= (0,2 m
2
 x 3000) + sirkulasi 30% = 600 m

2
 + 180m²= 780 m

2 

6. Asrama 

Satu kamar tidur berkapasitas 2 orang dengan asumsi atlit, pelatih, official dan tim 

tamu sekitar 60 orang. 

a) Kamar tidur  

- 2 tempat tidur 1m x 2m   = 4 m
2
 

- meja 0.6m x 0.9m    = 0.54 m
2
 

- 1 lemari 0.6m x 1.2m   = 0,72 m
2
 



 
 

 

 

 

- 2 meja barang 0.45m x 0.5m  = 0.45 m
2
 

- 2 kursi 0.45m x 0.5m   = 0.45 m
2 

Jumlah = 6,14 m
2 

 + sirkulasi 100% = 12,25 m
2
 ≈ 15 m

2
 

Jumlah kamar = 30 x 15m2 = 450m
2
 

b) Kamar mandi 

Kapasitas pemain 60 orang dengan asumsi kamar mandi untuk 4 orang 

sehingga kebutuhan kamar mandi minimal 15 kamar mandi dengan kebutuhan 

laki – laki 8 kamar mandi dan 7 kamar mandi untuk perempuan.  

- 15 WC @1.2 m
2
   = 18 m

2
 

- 15 wastafel @0.38x0.5
 
  = 2,85 m

2
 

- 8 urinoir @ 0.2 m
2
    = 1,6 m

2
 

- 15 pancuran/shower @1.2 m
2
  = 18 m

2
 

- 15 loker@0.3x0.3    = 1,38 m
2
 

Jumlah = 41,8  m
2
  + sirkulasi 30% = 54,34 m

2
 ≈ 60 m

2
 

7. Toilet 

a) Toilet penonton 

Putra 

- 5 WC @1.2 m
2
   = 6 m

2
 

- 3 wastafel @0.38x0.5
 
   = 0.57 m

2
 

- 5 urinoir @ 0.2 m
2
    = 1 m

2
 

Jumlah = 7.57 m
2
 + sirkulasi 200% = 22.71 m

2
 ≈ 25 m

2
 

Putri 

- 7 WC @1.2 m
2
   = 8.4 m

2
 

- 3 wastafel @0.38x0.5
 
   = 0.57 m

2
 

Jumlah = 8.57 m
2
 + sirkulasi 150% = 21.425 m

2
 ≈ 25 m

2
 



 

 

b) Toilet umum 

Putra 

- 2WC @1.2 m
2
   = 2.4 m

2
 

- 2 wastafel @0.38x0.5
 
   = 0.38 m

2
 

- 5 urinoir @ 0.2 m
2
    = 1 m

2
 

Jumlah = 3.78 m
2
 + sirkulasi 100% = 7.56 m

2
 ≈ 8 m

2
 

 

Putri 

- 3WC @1.2 m
2
   = 3.6 m

2
 

- 3 wastafel @0.38x0.5
 
   = 0.57 m

2
 

Jumlah = 4.17 m
2
 + sirkulasi 80% = 7.506 m

2
 ≈ 8 m

2
 

8. Parkir 

Pengunjung ± 6000 orang, dengan asumsi 50% mobil, 40% motor, 10% bus (10 

bus) 

a) Parkir mobil  

Kapasitas 50 % penonton (kapasitas GOR 6000 orang) yaitu 3000 orang 

Diasumsikan setiap mobil mengangkut 4 orang, jadi ada 750 mobil. 

 1 mobil = 3m x 5m = 15 m
2
 

 Luas lahan parkir mobil = 750 mobil x 15 m
2
 = 11250 m

2
 

b) Parkir motor  

Kapasitas 2400 orang, diasumsikan dari 40% penonton. 

Diasumsikan 1 motor mengangkut 2 orang, jadi ada 1200 kendaraan roda 2 

1 sepeda motor 0.9m x 1.5m = 1.35 m
2
 

1200 motor x 1.35 m
2
 = 1620 m

2
 

c) Parkir bus 

Kapasitas 10 bis ; 1 bus = 11m x 3.5m = 38.5 m
2
 

10 bus = 385 m
2
 



 
 

 

 

 

Dari perhitungan tersebut maka didapat total : 

- Parkir mobil dan motor = 11250 + 1620 = 12870 m
2
 

- Parkir bus = 385 m
2
 

- Jumlah lahan parkir total = (12870 m
2 

+ 385 m
2
) +sirkulasi 20%  

= 13255 m
2 

+ 2651 m
2
= 15906 m

2
 

Kapasitas dan besaran ruang semua unit fungsi dalam Dojo PUSLATDA Karate Jawa 

Timur  dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4. Kapasitas dan Besaran Ruang 

1. Tempat Latihan Teknik/Arena Pertandingan 

Ruang Kapasitas Standar Jumla

h 

ruang 

Luas 

(m2) 

Total 

(m2) 

Keterangan 

Lobby/hall 10%kapasita

s = 600 

0,7m2/org 1 420 420 Neufert 

R.informasi 1 unit 16 m2 1 16 16 Asumsi 

Tempat 

Latihan 

Teknik/Arena 

Pertandingan 

- perhitungan 1 811,2 811,2 Standart WKF 

(World Karate 

Federation) 

Ruang ganti 60 orang 2,25 m2/org 2 67,5 135 Asumsi 

Ruang loker 60 unit 0.24m2/lok

er 

2 7,2 14,4 Asumsi 

Kamar mandi  60 orang perhitungan 15 4 60 Asumsi  

R.wasit 30 orang - 1 50 50 Asumsi 

Tribun 6000 orang - - - 780 Neufert 



 

 

penonton 

Toilet 

penonton 

1-10 orang  8 25 200 Neufert 

Ruang kontrol 

elektrikal 

5 org 20m2 1 20 20 Neufert 

Gudang 5 org 20m2 1 30 30 Asumsi 

Total + 

sirkulasi 20% 

 2536,6 + 760,96 

 = 

3297,5m² 

 

Asumsi 

 

2. Tempat Latihan visualisasi 

Ruang Kapasitas Standar Jumla

h 

ruang 

Luas 

(m2) 

Total 

(m2) 

Keterangan 

Tempat 

latihan 

visualiasi 

 10 x 

10/arena 

6 100 600 Neufert 

Total + 

sirkulasi 30% 

 600+180 = 780 Asumsi 

 

3. Tempat Latihan fisik 

Ruang Kapasitas Standar Jumla

h 

ruang 

Luas 

(m2) 

Total 

(m2) 

Keterangan 

Tempat 

latihan fisik 

30 orang 3,25m²/org 1 97,5 97,5 Neufert 



 
 

 

 

 

(indoor) 

Kamar mandi  60 orang perhitungan 15 4 60 Asumsi  

Total + 

sirkulasi 20% 

 150,5 +  30,1 = 

210,5 

Asumsi 

Track lari 4 lajur 1,22/lajur 1 1966,64 1966,6

4 

Neufert 

Lapangan 

olahraga 

 90x45 1 4050 4050  

Total + 

sirkulasi 20% 

 6016,6 + 1203,3 

 =7219,9 

 

Asumsi 

 

4. Fasilitas Asrama 

Ruang Kapasitas Standar 
Jumlah 

ruang 

Luas 

(m2) 

Total 

(m2) 
Keterangan 

Hall/lobby 60 orang 16 1 25 25 Neufert 

Kamar tidur  2 orang 3 x 5 30 15 450 Neufert 

R.laundry 3 orang 12 2 12 24 Neufert 

R.bersama 30 orang 
0.7 

m2/orang 
1 21 21 Neufert 

Pantry 4 orang 7.2 2 25 50 Neufert 

Mushola 20 orang 0.7 1 14 25 Asumsi 

Gudang 3 orang - 2 12 24 Asumsi 



 

 

R.wudlu 20 orang - 1 12 12 Asumsi 

Kamar mandi 60  orang - 15 60 60 Neufert 

Total + 

sirkulasi 20% 
 

691m² + 

138,2m² = 

829,2m² 

 

 

5. Fasilitas Kantor Pengurus 

Ruang Kapasita

s 

Standar Jumlah 

ruang 

Luas 

(m2) 

Total 

(m2) 

Keterangan 

R. ketua dan 

wakil 
3 orang 25 1 25 25 Neufert 

R. 

kesekretariatan 
5 orang - 1 25 25 Asumsi 

R. staff 

pengurus 
5 orang - 1 25 25 Asumsi 

R. rapat 25 orang - 1 43.75 43.75 Asumsi 

Gudang servis 2 orang - 1 9.375 9.375 Asumsi 

Pantry 4 orang 7.2 1 25 25 Neufert 

Toilet 1-5 orang  2 9.375 18.75 Neufert 

Total + sirkulasi 

20% 
 

171,8 + 51,5 = 

223,3m² 
 

 

6. Ruang Kesehatan 

Ruang Kapasitas Standar 
Jumlah 

ruang 

Luas 

(m2) 

Total 

(m2) 
Keterangan 



 
 

 

 

 

R. Periksa 

dokter 
3 orang 6  1 6 6 Neufert 

R.cek 

kesehatan 
2 orang  1 5 5 Asumsi 

R.Akupuntur 2 orang - 1 5 5 Asumsi 

R.Pijat 2 orang - 1 5 5 Asumsi 

Total + 

sirkulasi 20% 
 

21 + 4,2 = 

25,2m² 
 

7. Fasilitas Kantor Pengelola 

Ruang Kapasita

s 

Standar Jumlah 

ruang 

Luas 

(m2) 

Total 

(m2) 

Keterangan 

R. staff 

pengurus 
5 orang - 1 25 25 Asumsi 

Pantry 4 orang 7.2 1 25 25 Neufert 

Total + sirkulasi 

20% 
 50 + 10= 60  

 

8. Fasilitas umum 

Ruang Kapasitas Standar 
Jumlah 

ruang 

Luas 

(m2) 

Total 

(m2) 
Keterangan 

kantin       

R.makan & 

minum  
120 orang - 1 10 x 15 150 Asumsi 

Pantry 3 orang 1.6 1 2 x 3 6 TSS 



 

 

Dapur 8 orang 30 1 37.5 37.5 TSS 

Kasir dan 

tempat pesan 
3 orang 1.6 1 4.8 6 TSS 

Gudang 2 orang - 1 12 12 Asumsi 

Toilet 1-5 orang - 2 12.5 25 Neufert 

Total + 

sirkulasi 30% 
 

236,5+ 70,95 = 

307,45 

 

Parkir       

Lahan parkir     15906  

Loading dock 4 mobil 3 x 5 - 15 60 Neufret 

Total + 

sirkulasi 20% 
   

(184+36

,8)+159

06 

16126,

8 
 

Keamanan       

Pos 

Jaga/Keamana

n 

2 orang - 3 unit 4.5 13,5  

Utilitas       

M.E.E 4 orang - 1 96 96  

Jumlah luas total unit fasilitas 

29189,4 m
2 
≈ 

29189 m
2
 

 

Sumber :Analisis, 2011 

Luas bangunan Dojo PUSLATDA Karate Jawa Timur yang diperkirakan adalah 

20979m
2
. Luas lahan yang tersedia ± 35.000 m

2
. Namun kondisi lahan tersebut harus 

disesuaikan lagi dengan perbandingan antara lahan terbangun dengan area hijau 



 
 

 

 

 

maupun sirkulasi. Karena luas tapak terbatas, maka perlu adanya membuat massa 

bertingkat pada lahan serta pengelompokan fungsi pada satu massa.  

1. Massa utama : 

Tempat latihan tenik yang berfungsi juga sebagai arena pertandingan digabung 

dengan tempat latihan visualisasi dan tempat latihan fisik (indoor), yang 

dilengkapai dengan unit kantor pengelola dan kantor pengurus serta fasilitas 

pendukung lainnya.  

- Fasilitas pendukung olahraga indoor  4287,5 

- Kantor pengurus   223,3 

- Kantor pengelola   60 

- Ruang Kesehatan   25,2 

Total luas     4595,8 m
2 

 

Terdiri dari 2 lantai = 4595,8 m
2
  

2. Massa penunjang : 

- Asrama   829,2 

- Kantin   307,45 

- Lapangan olahraga 1966,64 

- Track lari  4050 

- Unit keamanan 22,55 m
2
 

- Unit MEE  96 m
2
 

Total luas  7271,84 m² 

Dari hasil perhitungan tersebut di atas, maka bisa didapatkan jumlah total luas 

bangunan seluruh unit aktifitas adalah : 

Massa utama      4595,8 m
2
 

Massa penunjang     7271,84 m
2
 

Jumlah unit terbangun    11867,64 m
2
 

Lahan parkir : 

a) Parkir mobil, dibagi indoor dan outdoor 

- 250 mobil 



 

 

= (250 x 15m
2
) + sirkulasi 20% = 3750 + sirkulasi 20% 

= 3750 m
2
 + 750 m

2
 = 4500 m

2
  

b) Parkir motor = 1944 m
2
 

c) Parkir bus = 462 m
2 
 

 

Lahan tersisa sebanyak = 35.000 – 11.867,64 m
2
 = 23.132,36 m

2
 , digunakan untuk 

unit aktifitas olahraga outdoor (track lari, lapangan olahraga, dan ), dan parkir. 

Fasilitas olahraga outdoor   6016,6 m
2
 

Lahan parkir outdoor   6906 m
2 

Jumlah lahan     12.922,6 m
2 

4.6.3. Organisasi Ruang 

Organisasi ruang digunakan untuk menunjukkan arah desain layout melalui 

hubungan ruang yang terjalin. Organisasi ruang ini dibagi menjadi organisasi ruang 

makro dan organisasi ruang mikro. Organisasi ruang makro menunjukkan hubungan 

ruang-ruang antar fasilitas sedangkan organisasi ruang mikro menunjukkan hubungan 

antar ruang masing-masing fasilitas. 

A. Organisasi Ruang Makro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Organisasi Ruang Makro 

Sumber : Analisis, 2010 
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4.6.5. Organisasi Ruang Mikro 

1. Asrama 

 

 

 

 

2. Ruang Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kantin  
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R. Makan + 
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Dapur 

Pantry 
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Berhubungan tidak langsung 
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Gambar 4. Organisasi Ruang Kantin 

Sumber : Analisis, 2010 
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Gambar 4. Organisasi Ruang Health Center 

Sumber : Analisis, 2010 
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Gambar 4. Organisasi Ruang Asrama 

Sumber : Analisis, 2010 
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4. Fasilitas tempat latihan fisik(outdoor) 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Analisa Bentuk dan Tampilan Bangunan  

4.7.1. Bentuk Dasar Bangunan  

Bentuk dasar massa bangunan didominasi pada bentuk gedung fasilitas 

olahraga tertutup yang direncanakan. Massa bangunan diharapkan mampu 

mewadahi aktifitas olahraga yang penuh dengan gerak. Untuk bentukan massa 

yang lain disesuaikan dengan karakter yang ingin ditonjolkan namun tetap efektif. 

Bentuk yang dipakai dapat berupa bentuk dasar maupun kombinasi dari beberapa 

bentuk. Berikut pertimbangan-pertimbangan bentuk dasar geometris yang dapat 

digunakan sebagai bentuk dasar bangunan. Tabel 4. Analisis bentuk dasar 

bangunan. Bentuk dasar bangunan juga dapat disesuaikan dengan bentuk dasar 

tapak sehingga selaras. Bentukan tersebut tentunya juga harus memperhatikan 

pembentukan ruang-ruang di dalamnya sehingga dapat terjalin dengan efektif 

Tabel 4. Analisis bentuk dasar bangunan 

Bentuk Dasar Karakteristik Analisis 

Lingkaran - Mewadahi aktifitas dengan 

banyak pergerakan 

- Sifat : Keceriaan dan 

kedinamisan 

- Penempatan perabot dalam 

ruang kurang fleksibel 

- Bentuk ini efektif untuk 

aktifitas dengan banyak 

pergerakan 

- Kesan dinamis yang 

terbentuk sesuai dengan 

karakter dan jiwa olahraga 

Gambar 4. Organisasi Fasilitas Outdoor 

Sumber : Analisis, 2010 
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- Orintasi dapat diarahkan ke 

segala arah 

- Bentuk perulangan akan 

terasa ramai dan 

membingungkan 

- Dapat sebagai orentasi utama 

dalam tapak karena sifatnya 

yang dapat diorientasikan ke 

segala arah. 

 

Persegi empat - Memberi kesan stabil, tegas, 

tenang 

- Mewadahi aktifitas dengan 

sedikit pergerakan 

- Penataan perabot dalam ruang 

lebih fleksibel 

- Orientasi ke arah-arah tertentu 

- pengulangan bentuk terlalu 

banyak akan memberi kesan 

monoton dan membosankan 

- Ruang-ruang yang dihasilkan 

lebih efektif 

- Penonjolan karakter dan 

tampilan lebih bervariasi 

 

Segitiga - keras, tegas dan dinamis 

- kurang fungsional 

- orientasi ke arah tertentu ( ke 

arah sudutnya ) 

- Adanya bagian yang bersudut 

tidak untuk fungsi yang 

mewadahi aktifitas 

pergerakan yang lebih 

- Baik digunakan sebagai 

bentuk kombinasi 

 

Sumber : Analisis,2010 

4.7.2. Tampilan Bangunan 

Dalam obyek perancangan, tampilan bangunan secara umum dapat mencerminkan 

jenis kegiatan, sifat, identitas dan pengguna bangunan serta memiliki makna. 

Tampilan bangunan tersebut juga merupakan sebuah ritme berupa proporsi, 

harmonisasi bentuk melalui pengulangan, kontras maupun berkelanjutan dan 

keseimbangan sehingga mampu mendapatkan sebuah sekuen bangunan yang 

harmonis, berkarakter serta tampilan yang indah. Sedangkan implementasi makna 



 

 

yang ingin disampaikan dalam tampilan bangunan dapat diaplikasikan melalui garis, 

bidang dan filosofi dasar. 

1. Garis  

Mengacu pada aktifitas yang terjadi di dalam bangunan, yaitu aktifitas berolahraga, 

maka tampilan bangunan dapat mencerminkan sifat yang sportif. Yang dimaksud 

dengan sportf disini adalah adanya peraturan tegas dan adil serta permainan yang jujur 

dengan semangat kesatuan. Sifat tersebut diwujudkan dengan bentukan dengan garis-

garis tegas tanpa ada kesan rumit serta mampu mencerminkan sebuah pergerakan 

sebagai simbol olahraga. Berbagai macam garis dapat menimbulkan kesan serta efek 

psikologis yang berbeda pula. Berikut berbagai macam garis dan kesan yang 

ditimbulkan. 

Tabel 4. Analisis garis 

Macam Garis Kesan yang ditimbulkan Analisis 

Vertikal - Kekuatan 

- Keagungan 

- Kejantanan 

- Sifat resmi dan tegas 

Dapat digunakan dengan 

kesan kekuatan, kejantanan 

dan keagungan namun kesan 

resmi tidak sesuai. 

Horisontal - Tenang 

- Istirahat 

- Bersifat informal 

Kesan informal sesuai dengan 

karakter yang ingin 

ditampilkan sedangkan kesan 

tenang, tidak  

Diagonal - Gerak, membuat mata terus 

mengikutinya 

- Hidup 

- Tidak tenang 

Garis diagonal dapat 

digunakan karena kegiatan 

dalam obyek terus bergerak 

dengan suasana hidup yang 

ditimbulkan. 

Patah-patah - Rajutan keanekaan 

- Ramai 

Bisa diaplikasikan untuk 

penyesuaian bentuk. 

 



 
 

 

 

 

Lengkung - Riang 

- Gembira 

- Dinamis  

Dapat digunakan untuk 

memperoleh kesan dinamis 

dan riang sebagai kontras. 

Sumber : Analisis,2010 

2. Bidang 

 Dari sebuah rangkaian garis maka akan terbentuk sebuah bidang yang menjadi 

dasar pembentukan sebuah tampilan bangunan. Bidang tersebut juga dapat terbentuk 

melalui berbagai kombinasi antar bidang. Diupayakan rangkaian kombinasi tersebut 

tetap memperhatikan unsur proporsi, harmoni, kesatuan dan keseimbangan serta ada 

bidang dasar yang membentuk keseluruhan bentuk sehingga secara visual mampu 

mengkomunikasikan karakter yang ingin ditonjolkan. 

4.7.3. Analisa Struktur dan Bahan 

Dasar pemilihan struktur yang digunakan melalui beberapa pertimbangan antara 

lain : 

a. Fungsi bangunan  

b. Tampilan bangunan yang sesuai 

c. Pengaruh iklim dan lingkungan (tanah,suhu,angin,dsb) 

d. Faktor teknis 

Sesuai dengan kebutuhan bangunan yang memiliki dimensi lapangan yang besar 

dan keberadan tribun penonton yang dapat menampung jumlah massa yang besar 

maka sistem struktur yang tepat adalah struktur bentang panjang dan rangka ruang 

pada atap, yang memiliki bentang yang cukup panjang dan kokoh. 

Struktur untuk pondasi bangunan pemilihannya didasarkan pada kemampuannya 

menahan beban upper struktur, menyesuaikan karakteristik dan kondisi fisik 

tapaknya. Struktur yang dapat di aplikasikan pada bangunan antara lain; 



 

 

Jenis Struktur Kelebihan  Kekurangan  

Footplate Biaya murah 

Pengerjaan cepat 

Mempu menahan beban 

berat 

Sulit dalam pengerjaan 

Tiang pancang Pelaksanaan mudah 

Kualitas baik 

Bahannya mudah 

diperoleh 

Mampu menahan beban 

berat 

Pekerjaan menimbulkan 

kebisingan dan getaran 

Biaya mahal 

Membutuhkan alat berat 

dan ruang yang cukup 

besar dalam 

pemasangannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

footplate 

Tiang pancang 



 
 

 

 

 

kondisi tanah padat dikarenakan Struktur tanah kota Surabaya terdiri dari 

tanah luvial, hasil endapan sungai dan pantai. Jenis daya dukung rendah dan memiliki 

lapisan tanah keras yang cukup dalam. Oleh karena itu pondasi yang digunakan 

adalah pondasi plat setempat dengan tiang pancang. 

Struktur utama yang akan dipilih adalah struktur bentang panjang yang dibagi 

beberapa sistem struktur antara lain ; 

Sistem struktur pada struktur bentang panjang 

Sistem struktur  Kelebihan  Kekurangan  

Rangka  Pemilihan alternatif 

penutup bangunan lebih 

banyak 

Mudah pengerjaannya 

Berat bangunan merata 

Pembangian ruang lebih 

leluasa 

Mampu menahan beban 

berat 

Harga lebih mahal 

Lengkung  Bentuk lebih variasi 

Mampu menahan beban 

berat  

Lebih nilai estetisnya 

Ketebalan dinding 

bertambah 

Pembagian ruang kurang 

leluasa 

Lebih mahal 

 

Struktur rangka adlah sistem yang digunakan untuk badan bangunan dengan 

pertimbangan kesannya kuat dan memenuhi kebutuhan ruang. Bahan bangunan 



 

 

penunjang sistem rangka ini dalah kolom-kolom beton sebagai penyangga. Pada 

tribun penonton bahan yang mendominasi adalah lapsan beton slab.sedangkan untuk 

pembagian ruang dalamnya mengunakan dinding bata atau partis. Untuk struktur 

atapnya menggunakan struktur rangka , dengan bahan rangka baja yang konstruksinya 

kuat, tahan tarikan, bebannya ringa, selin itu pengerjaannya juga cepat. Bahan penutu 

atap memiiki kriteria tahan cuaca, api, bobot ringan dan memiliki estetika. 

 

  

 

 

 

 

 

Bahan struktur yang dipakai pada bangunan ini adalah ; 

1. Bahan struktur utama rangka ruang adalah baja dan alumunium 

2. Bahan penutup dinding yang digunakan adalah Partisi yang memiliki sifat 

ringan, mudah pemasangan namun perawatan relatif sulit. 

3. Kaca yang memiliki sifat transparan, modern, mudah dalam perawatan 

4. Fiberglass memiliki sifat fisik semi transparan, flekibel, dan susah 

perawatannya. 

Bahan peutup atap yang digunakan adalah 

1. Kulit bidang dari bahan beton ringan yang tidak dapat meneruskan sinar 

2. Fiberglas, semi transparan, dinamis, fleksibel terhadap bentuk, perawatan 

relatif susah 

3. Metal roofing spandek/smartdek, yaitu campuran bahan baja zinc-aluminium 

high-tensile G550 dengan tegangan maksimum 5500 kg/cm² 

Contoh pemodelan rangka 

atap ada gedung olahraga 



 
 

 

 

 

4.7.4. Analisa Jaringan Utilitas 

1. Jaringan air bersih 

 Untuk penyediaan air bersih didapat dari PDAM yang nantinya  ditampung 

ditempat penyimpanan air, kemudian didistribusikan pada bangunan-bangunan yang 

membutuhkannya. 

 

 

 

 

Gambar 4.48 skema jaringan air bersih  

Sumber : pengamatan 2012 

2. Sistem pembuangan air kotor 

 Dalam sistem pembuangan air kotor dibedakan menjadi tinja dan air buangan. 

Untuk tinja pembuangan dialirkan menuju septiktank. Sedangkan untuk limbah cair 

dialirkan ke riol kota 

   

 

 

 

 

Sumber 4.49 skema pembuangan airkotor.Sumber: pengamatan 2012  
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3. JARINGAN LISTRIK 

 Tenaga listrikutama berasal dari PLN dengan generator set sebagai sumber 

cadangan apabila terjadi pemadaman oleh PLN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada diagram berikut: 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.50 skema jaringan listrik 

Sumber : pengamatan 2012 

4. Sistem pembuangan sampah 

Barang yang tidak terpakai akan di buang ke tempat sampah kecil setelah penuh, 

sampah tersebut akan dibuat ketempat sampah yang lebih besar. Pada hari tertentu 

petugas dari dinas kebersihan akan mengambil sampah tersebut untuk dibuang ke 

tempat sampah kota. Aliran pembuangan sampah dapat dilihat dari diagram berikut 

 

 

5. Sistem keamanan 

Sistem keamanan yang dipergunakan berupa smoke detector, fire alarm system, 

portable hydrant. 
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4.8. Konsep Perancangan 

Pendekatan konsep perancangan untuk menyelesaikan masalah ini dilakukan 

dengan penetapan terhadap : 

1. Bangunan dibuat berdasarkan standart yang diberikan dalam standart 

internasional karate yaitu WKF (World Karate Federation). 

2. Pengolahan elemen arsitektural berkonteks fungsional untuk kegiatan 

olahraga karate, sebagai upaya menghasilkan karakter bangunan yang 

menunjukkan kesan sporty dan sedikit memasukkan unsur daerah asal 

olahraga karate. 

3. Penglahan ruang luar yang terdiri dari sirkulasi, area parkir dan vegetasi 

sehingga dapat memudahkan penguna fasilitas untuk melakukan 

kegiatannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.1. Konsep Dasar 

Konsep dasar dari perancangan Dojo PUSLATDA Karate Jawa Timur berawal 

dari kebutuhan rumusan masalah yang mengetengahkan masalah pada permasalah 

Merancang Dojo PUSLATDA Karate Jatim yang dapat mendukung semua proses 

latihan karate yang dilakukan oleh PUSLATDA Karate Jatim dengan melengkapi 

fasilitas-fasilitas yang dipergunakan dalam proses pelatihan. Dari rumusan masalah 

Gambar 4. Skematik konsep dasar 

Sumber : Analisis, 2010 
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juga digarisbawahi, rancangan ini dengan metode pragmatic semiotic. Dengan 

mengacu pada ini, maka dimunculkan suatu bangunan utama yang berfungsi sebagai 

gedung pertandingan dan tempat latihan. Bangunan utama itu sendiri ditonjolkan 

dengan massa yang gigantic karena ingin bangunan utama. Massa yang gigantic  ada 

mengintrepasikan sebuah kekuatan dan sportifitas dalam berolahraga. Tema 

perancangan yang diambil adalah “semangat memberikan tekad yang kuat dan 

keberanian”. Tema tersebut diambil dari sifat umum yang terbentuk dari karakteristik 

olahraga olah raga karate, yakni ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.2. Konsep Fungsi 

Fungsi yang akan diwadahi disini dari hasil analisis dan studi komparasi 

dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu Dalam perancangan Dojo PUSLATDA Karate 

Jatim terdapat 2 macam fungsi utama (primer) aktifitas yang akan diwadahi, 

antara lain : 

1. Pelatihan dan pembinaan atlit karate jawa timur, mewadahi semua proses 

latihan dalam Pemusatan Latihan Daerah khusus cabang olahraga karate 

dengan menyediakan fasilitas yang lengkap sesuai dengan kebutuhan dalam 

prose latihan sehingga dapat meningkatkan prestasi dalam nasional maupun 

internasional. 



 
 

 

 

 

2. Pertandingan, dengan adanya fasilitas yang lengkap dan memadai 

diharapkan dapat menjadi wadah penyelenggaraan pertandingan karate yang 

representatif baik untuk skala lokal, nasional maupun internasional. 

Selain fungsi primer tersebut di atas, terdapat pula fungsi sekunder yang merupakan 

unsur pendukung, antara lain : 

a. Pertemuan, sebagai sarana untuk tempat perjamuan atau fasilitas 

pertemuan besar berkaitan dengan olahraga karate, misalnya pertemuan 

atlit atau pengurus, pelantikan pengurus, musyawarah besar dan lain 

sebagainya. 

b. Tempat tinggal, sebagai tempat tinggal sementara pemain dan pelatih dari 

luar kota maupun untuk pemain dan pelatih tamu. 

c. Administrasi, pengelolaan dan manajemen dalam mengatur aktifitas 

dalam Dojo PUSLATDA karate Jatim agar berjalan dengan baik. 

Fungsi tersier juga ada untuk mendukung fungsi primer maupun sekunder serta 

penunjang bagi kelancaran aktifitas yang ditampung, antara lain :  

b. tempat makan dan minum 

c. tempat parkir kendaraan 

d. ruang kesehatan dan massage 

4.8.3. Konsep Ruang 

1. Bangunan Utama 

Ruang pada obyek perancangan dibagi menjadi bebrapa zona untuk tiap fungsi 

bangunan. Bangunan utama yaitu dojo yang mewadahi beberapa fungsi, yaitu fungsi 

PUSLATDA, NON-PUSLATDA dan PENGELOLA. 

Bangunan utama terdiri atas 2 lantai, dimana masing – masing lantai 

mempunyai fungsi yang berbeda. Penentuan lantai tersebut didasarkan pada zonasi 

publik, semi publik dan kebutuhan ruang. 

 

 

PUBLIK 

SEMI PUBLIK 

PUBLIK 

SEMI PUBLIK 



 

 

Pada area publik Lt. 2 terdapat tribun bagi penonton 

Pada area semi publik Lt.1 terdapat beberapa fungsi ruang 

- Tempat latihan teknik/arena pertandingan 

- Tempat latihan fisik (indoor) 

- Tempat latihan visual 

- Kantor pengelola 

- Kantor pengurus 

- Ruang kesehatan 

- Kantin  

- Gudang  

- Ruang ganti  

2. Bangunan Penunjang 

a. Asrama  

Terdiri dari 2 lantai, lantai 1 terdiri dari ruang : 

- Kamar tidur atlet putra 

- Kamar tidur atlet putri 

- Ruang bersama 

- Pantry 

- Gudang 

- Lobby 

- Lantai 2 terdiri dari 

- Ruang bersama  

- Kamar tidur tamu  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.4. Konsep Tatanan Massa dan Sirkulasi Ruang 

Pola tatanan massa yang menjadi keputusan dan digunakan dalam obyek 

perancangan ini adalah, pola linier. Dengan bangunan utama menghadap jalan raya 

mengikuti bentukan site.  

 Ada 2 pembagian blok fungsi yaitu fungsi/massa publik (parkir, tempt latihan 

outdoor dan dojo) dan privat (asrama) dimana penataannya didasarkan pada sifat dan 

kedekatan aktifitas antar fungsi. Fungsi/massa publik diletakkan dekat dengan jalan 

utama dan pada sirkulasi utama sedangkan fungsi/massa privat pada area belakang 



 

 

dan pada sirkulasi sekunder. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing obyek pelaku 

dapat beraktifitas dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gedung parkir diletakkan dengan jalan utama agar pencapaiannya mudah. 

masing pelaku dapat beraktifitas dengan nyaman. Titik berangkat utama terletak pada 

main entrance yang selanjutnya pengunjung akan melalui jalur sirkulasi linier  

  Pada beberapa titik terdapat area ruang luar yang dimanfaatkan untuk 

sirkulasi, taman, track lari, lapangan olahraga. Taman ditempatkan pada titik-titik 

bebas pandang yang berfungsi sebagai pemecah dan penyejuk suasana serta pemisah 

jalur sirkulasi yang disesuaikan sehingga elemen tersebut dapat menyatu dengan pola 

tatanan massa yang ada. Area track lari ditempatkan pada area keliling dojo dengan 

pola melingkar mengikuti bentuk bangunan. 

4.8.5. Konsep Bentuk dan Tampilan Bangunan 

Konsep bentuk dan tampilan diambil dari perlambang FORKI yang merupak 

labang dari karate di Indonesia. Lambang ini mewakili karakteristik dari karate itu 

sendiri sehingga pas bila mengambil konsep berasal dari lambang FORKI, selain itu 

konsep fungsi juga mempengaruhi konsep bentuk dan tampilan bangunan. 

Fasade bangunan itu sendiri sedikit mengandung unsur negara asal olahraga karate 

sebagai ciri dari dojo itu sendiri. Termasuk beberpa elemen yang harus dimasukkan 

sebagai persyaratan dojo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

4.8.6. Konsep Struktur  

 Struktur bangunan merupakan transformasi sebuah kekuatan yang 

merupakan slah satu dari karakteristik olahraga karate dengan meng-ekspos struktur 

merupakan wujud kekuatan. Pemilihan struktur yang akan dipakai dalam perancangan 

dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: 

4. Fungsi bangunan  

5. Eksplorasi sebagai estetika arsitektur 

6. Keadaan lingkungan dan kondisi tanah 

7. Faktor teknis 

Bagian bangunan Struktur yang digunakan  

pondasi Pondasi tiang pancang 

Mengunakan atap pelana selain cocok pada 

iklim tropis juga dapat melambangkan 

semangat 

Kombinasi garis 

membentuk satu 

kesatuan 

Ekspos kolom 

meberi kesan kuat 

dan kokoh 

Selubung bangunan 

mengunakan bahan 

masiv(beton,kayu) dan 

trnsparan 

Bahan atap bangunan 

mengunakan bahan metal 

berupa smartdek terkesan 

nyaman dan kokoh 



 

 

Badan bangunan Struktur kolom-kolom beton sebagai 

penyangga 

Tribun berupa plat beton 

Struktur atap Struktur rangka ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.7. Konsep tapak dan sirkulasi parkir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur rangka ruang pada atap 

Struktur pondasi tiang pancang 

Mengunakan penutup atap smartdek 

Kolom sebagai penyangga 

Plat beton pada tribun 

Sirkulasi parkir 

Sirkulasi parkir PUSLATDA 

Sirkulasi drop off 

Sirkulasi parkir NON-PUSLATDA 

Sirkulasi parkir bus 



 
 

 

 

 

4.8.8. Konsep Utilitas 

Jaringan air bersih 

 Untuk penyediaan air bersih didapat dari PDAM yang nantinya  ditampung 

ditempat penyimpanan air, kemudian didistribusikan pada bangunan-bangunan yang 

membutuhkannya. 

 

 

 

Sistem pembuangan air kotor 

 Dalam sistem pembuangan air kotor dibedakan menjadi tinja dan air buangan. 

Untuk tinja pembuangan dialirkan menuju septiktank. Sedangkan untuk limbah cair 

dialirkan ke riol kota 

   

 

 

 

 

JARINGAN LISTRIK 

 Tenaga listrikutama berasal dari PLN dengan generator set sebagai sumber 

cadangan apabila terjadi pemadaman oleh PLN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada diagram berikut: 
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Sistem pembuangan sampah 

Barang yang tidak terpakai akan di buang ke tempat sampah kecil setelah penuh, 

sampah tersebut akan dibuat ketempat sampah yang lebih besar. Pada hari tertentu 

petugas dari dinas kebersihan akan mengambil sampah tersebut untuk dibuang ke 

tempat sampah kota. Aliran pembuangan sampah dapat dilihat dari diagram berikut : 

 

 

 

Sistem keamanan 

Sistem keamanan yang dipergunakan berupa smoke detector, fire alarm system, 

portable hydrant. 
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4.9. HASIL DESAIN 

4.9.1. Tapak  

Eksisting dojo karate ini memiliki ± 35.000 m
2
.  Daerah tersebut terletak 

dikawasan pendidikan dan fasilitas umum. Kawasan tersebut memang direncanakan 

sebagai kawasan  

Pendidikan dan fasilitas umum. Dengan adanya perencanaan Dojo PUSLATDA 

Karate Jawa Timur di Surabaya ini, membuat perkembangan olahraga karate di jawa 

timur semakin membaik. 

4.9.2. Lay Out Plan 

Pada Lay out plan dibagi menjadi 3 zoning, yaitu Area publik berada di main 

entrance berupa area parkir dan pos penjaga. Area semi publik berada pada area dojo, lap. 

olahraga dan track lari sedangkan untuk area privat berada pada area asrama. 
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4.9.3. Site Plan 

Tata massa banggunan ini mengunakan sistem linier, dan memiliki dua massa 

bangunan yaitu; bangunan utama (dojo) dan bangunan penunjang (asrama). 

Pengunaan sistem linier dikarenakan supaya bangunan utama terlihat langsung saat 

keluar dari area parkir dan terfokus pada satu bangunan yaitu bangunan utama yang 

berupa dojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.4.  Pencapaian dan sirkulasi bangunan 

Pada dojo PUSLATDA karate Jatim terdapat dua jalur akses, yaitu 

a. Akses kendaraan, pada akses kendaraan dibagi dua akses kendaraan non 

PUSLATDA dan akses kendaraan PUSLATDA, pemisahan ini dilakukan demi 

menjaga keamanan dan privasi penghuni. Setiap keluar masuk kendaraan diawasi 

oleh petugas keamanan yang berjaga. 

b. Akses pejalan kaki, pada akses pejalan tidak dibedakan akan tetapi peletakan 

dan penempatan bangunan yang bersifat publik diletakkan pada tapak yang 

berdekatan dengan area parkir sehingga untuk non-PUSLATDA tidak terlalu jauh 

masuk pada kawasan dojo, pada setiap bangunan yang bersifat privat dijaga oleh 

petugas keamanan untuk menambah keamanan di lingkungan dojo. 
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Untuk pejalan kaki berupa jalan paving sepanjang jalan dari parkir ke area semi 

publik ditandai dengan gerbang dan tanaman. Sedangkan untuk sirkulasi kendaraan 

berupa aspal dan untuk membedakan keduanya. Untuk area dojo di tinggikan sesuai 

dengan zoning. 
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4.9.5. Tatanan massa 

Tatanan massa pada dojo PUSLATDA karate Jatim bersifat linier mengikuti 

tapak dan arah angin beserta matahari. Selain itu bangunan utama jadi point of view 

sehingga nampak besar jika dilihat tegak lurus dari arah enterance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.6.Denah  

Pembagian ruang pada denah di rancang melalui analisa aktifitas dan perilaku 

pada pelaku yang ada pada organisasi PUSLATDA karate Jawa Timur. Dari situ 

dapat kita lihat kebutuhan ruang dan fasilitas apa saja yang dapat mewadahi kegiatan 

pada PUSLATDA karate jawa  timur sehingga dapat membantu proses latihan 

PUSLATDA karate jawa timur dan mengembangkan prestasi atlet-atlet karate di 

provinsi Jawa Timur itu sendiri 
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Aktivitas  
- Jadwal latihan yang 

ditetapkan 
- Metode latihan yang 

digunakan 
Dikelompokkan menjadi 3; 

- Latihan teknik 
- Latihan visual 
- Latihan fisik 
- Arena bertanding 

Perilaku  
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J. R. GANTI WANITA 
K. R. GANTI PRIA 
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4.9.7. Penghawaan  

Pada perancangan dojo ini untuk perencanaan penghawaan yang digunakan adalah 

penghawaan alami dan buatan.  

1. Penghawaan alami yang gunakan pada bangunan utama terdapat pada  

a. tempat latihan teknik/area pertandingan, dengan mengunakan kisi-kisi pada area 

atas tribun 
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b. pada ruang dan bangunan lainnya mengunakan penghawaan alami melalu jendela 

yang dipasang pada setiap sisi dinding  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. penghawaan buatan 

Penghawaan buatan  berupa ac split terdapat pada beberapa ruang 
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4.9.8. Bentuk bangunan  

Bentukkan bangunan diambil dari karakteristik olahraga karate itu sendiri yang terdapat 

pada simbol FORKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengunakan atap pelana selain cocok pada 

iklim tropis juga dapat melambangkan 
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Bentukan lingkaran-lingkaran pada site diambil dari lambang FORKI yang berbrntuk lingkaran 

yang berarti kesetian  

4.9.9. Struktur Bangunan 

Struktur bangunan merupakan transformasi sebuah kekuatan yang merupakan slah 

satu dari karakteristik olahraga karate dengan meng-ekspos struktur merupakan wujud 

kekuatan. Pemilihan struktur yang akan dipakai dalam perancangan dipengaruhi 

beberapa faktor, yaitu: 

a. Fungsi bangunan  

dojo merupakan salah satu fasilitas olahraga sehingga memerlukan struktur yang kuat 

dan kokoh 

b. Eksplorasi sebagai estetika arsitektur 

dojo ini menonjolkan atau mengekspos beberapa struktur bangunan selain sebagai 

estetika arsitektur juga melambangkan karakteristik olahraga karaten yang kuat dan 

kokoh 

 



 

 

Bagian bangunan Struktur yang digunakan  

pondasi Pondasi tiang pancang 

Badan bangunan Struktur kolom-kolom beton sebagai 

penyangga 

Tribun berupa plat beton 

Struktur atap Struktur rangka ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur rangka ruang pada atap 

Struktur pondasi tiang pancang 

Mengunakan penutup atap smartdek 

Kolom sebagai penyangga 

Plat beton pada tribun 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.10. UTILITAS 

AIR BERSIH 

AIR KOTOR 

TANDON AIR 

SEPTIC TANK 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Dojo karate merupakan tempat berlatih bagi karateka. Sebagai tempat 

berlatih dan menimba ilmu beladiri. Dojo PUSLATDA karate Jatim merupakan wadah 

untuk tempat berlatih atlet-atlet karate untuk mewakili karate jawa timur dikanca 

nasional seyogyanya seluruh fasilitas pelatihan dapat tersedia. Pemahaman akan 

aktifitas yang dilakukan dapat mempermudah dan menentukan fasilitas apa yang 

diperlukan dalam sebuah pelatihan. Pada Dojo PUSLATDA karate Jatim dapat 

ditentukan fasilitas dan kebutuhan ruang yang di perlukan dengan menganalisa 

metode latihan yang digunakan dalam proses latihan atlet PUSLATDA karate Jatim 

fasilitas yang diperlukan adalah dojo teknik, dojo visual, dojo fisik (ruang fitnes, track 

lari dan lapangan olahraga), kantor pengurus, asrama, kantin, kantor pengelola 

gedung, dan mushola 

Pemenuhan fasilitas untuk atlet juga akan menunjang latihan dan meningkatkan 

prestasi atlet dalam membawa nama provinsi baik nasional maupun internasional. 

5.2. Saran  

Perancangan dojo PUSLATDA karate Jatim merupakan perancagan yang 

berawal dari kebutuhan FORKI jatim dalam mewadahi dan memfasilitasi atlet karate 

jawa timur dalam meningkatkan prestasi olahraga karate baik nasional maupun 

internasional. Perancangan ini mengunakan pendekatan analisa pelaku dan aktivitas 

yang dilakukan pelaku dalam Dojo FORKI saat ini dari situ terdapat hasil kebutuhan 

ruang dan fasilitas apa yang diperlukan dalam mendukung proses latihan . Hasil 

desain ini bahwa pendekatan tersebut dapat dihasilkan beberapa kebutuhan yang 

diperlukan, untuk mendapatkan rancangan yang diharapkan hal-hal tersebut saling 

terkait 

 


