
BAGIANII
 

TINJAUAN FASILITAS PENDIDlKAN DAN PELATIHAN
 

SEPAKBOLA
 

2.1. Klub Sebagai Fasilitas Pemantapan dan Pembangkit Perkembangan Sepakbola. 

Sebuah klub dalam komunitas sepakbola merupakan wadah yang mampu 

menampung serta menggarap seluruh aspek pembinaan. Sebuah klub semaksimal 

mungkin dekat dengan komunitas pemain-pemainnya, sehingga dimungkinkan 

komunikasi yang lebih sering antara klub dengan pemain. Dengan demikian usaha 

pembinaan dapat dilakukan dengan menyesuaikan irama kehidupan sehari-hari para 

pemam. 

Dilihat dari sudut esensi pembinaan tersebut dibawah ini dapat didaftarkan latar 

belakang serta kemampuan intrinsik dari sebuah klub sebagai pusat pembinaan.2 

•	 Sebuah klub bersifat mandiri, dalam arti memiliki otonomi penuh untuk 

menentukan dan melaksanakan pola keIjanya. 

•	 Sebuah klub, sesungguhnya memiliki serta mengelola seluruh unsur yang 

mempengaruhi dan menunjang persepakbolaan. 

•	 Sebagian besar urusan sebuah klub langsung berkaitan dengan segi operasional 

sepakbola. Umslm yang hersifat sampingan atau non operasional sepakbola 

jumlahnya tidak banyak. 

•	 Dipandang dari segi komunikasi dengan pemain atau calon pemain, sebuah klub 

berada di tengah-tengah atau paling tidak didekat lingkungan pemukiman para 

pemain tersebul. 

Dori daftur tersebut, dapat diketahui bahwa dengan otonomi, sebuah klub mcngclola 

seluruh unsur yang mempengaruhi dan menunjang persepakbolaan secara mandiri, 

dimana unsur-unsurnya merupakan komunitas dalam satu lingkungan. 

Kedua pokok strategi, yaitu pemasalan dan pembibitan serta kehidupan klub 

perlu dijalankan secara berkesinambungan. Perbedaan pokok antara keduanya adalah 

2 Drs. Sardjono, dkk, Pengaruh Latihan Kondisi Fisik terhadap Kecakapan Bermain Sepakbola, Laporan 
Penelitian, Fakultas Keguruan IKlP Yogyakarta,1981, hal 6. 
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bahwa pemasalan dan pembibitan bersifat ekstensif sedangkan pembinaan klub bersifat 

intensif. 

2.1.1. Pelatihan Sepakbola 

Dalam persepakbolaan sekarang ini, unsur-unsur permainan yang terdiri dari 

kondisi fisik, teknik dan taktik permainan serta mental permainan dipelajari benar-benar 

secara cerrnat. Sistem latihan berkembang dengan pesat. Jadwal latihan disusun dengan 

cermat antara proporsi latihan kondisi fisik, latihan teknik dan taktik permainan. Bahkan 

kondisi pemain dipantau dengan cermat 

Banyaknya pendapat yang menyatakan bahwa unsur-unsur kondisi fisik teknik 

dan taktik sangat besar peranannya dalam mencapai prestasi dalam kecakapan bermain 

sepakbola, diantara pendapat-pendapat tersehut adalah: 

•	 Menurut Csanadi Arpad, tujuan latihan sepakbola untuk meningkatkan 

kemampuan teknik, taktik dan kondisi fisik selia mental pemain, sehingga pemain 

dapat mencapai tingkat prestasi tertinggi.3 

•	 Menurut Savin S. dan Sushkhov M unsur-unsur sepakbola yang hams 

ditingkatkan adalah latihan taktik, latihan teknik, dan latihan kondisi fisiko4 

•	 Menurut Eric Batty, untuk mencapai kecakapan hermain sepakbola yang tinggi 

para pemain hams diberikan latihan-Iatihan: 

•	 Kemampuan mengoper dan menembakkan bola ke gawang. 

•	 Mengembcmgkan pengertian hcrmain dalam team. 

• Meningkatkan kondisi fisik terutama kecepatan berlari.5 

Dalam berbagai pendapat tCfschut, dapat disimpulknn bnhwu unsur-unsur lutihnn 

sebuah fasilitas pelatihan sepakbola hams dapat mewadahi ketiga unsure tersebut dalam 

arti mempunyai fasilitas untuk latihan teknik, fisik dan taktik. Berikut ini adalah 

keterangan lebih jauh mengenai unsur-unsur tersebut: 

3 Csandi Arpad, Soccer, Corvina Press, Budapast, 1972, hal 410.
 
4 Savi Sand Sushkhov M., Football, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1958, hall O.
 
5 Batty Eric, Soccer Coaching The Modern Law, Faber and Faber London, 1975, hal 98.
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2.1.2. Latihan Fisik 

Yang disebut dengan latihan fisik dalam sepakbola adalah suatu latihan untuk 

meningkatkan kemampuan fisik pemain agar dapat bermain sepakbola selama 1,5 jam 

terus-menerus tanpa mengalami kesukaran atau kelelahan yang berarti.6 

Latihan kondisi fisik ada dua macam, yaitu latihan kondisi fisik umum dan latihan 

kondisi fisik khusus. 

•	 Latihan kondisi fisik umum, adalah untuk meningkatkan kesegaran fisik pada 

umumnya tempat menuntut gerakan yang memerlukan koordinasi secara khusus. 

•	 Latihan kondisi fisik khusus, adalah untuk meningkatkan kesegaran fisik yang 

diperlukan oleh suatu cabang olah raga tertentu. Latihan kondisi fisik khusus 

bam dikembangkan jika kondisi fisik umum telah mencapai tingkat tinggi.7 

Adapun berbagai latihan yang dilakukan dalam latihan fisik adalah:8 

•	 Kekuatan (strenght), adalah kemampuan otot untuk mempergunakan 

kekuatan (power) melawan tekanan/beban. 

•	 Daya tahan (Endurance), adalah kemampuan organisme untuk melawan 

kelelahan yang timbul pada waktu bermain sepakbola dalam jangka waktu 

yang lama. 

•	 Kecepatan (Speed), adalah kemampuan melakukan gerakan-gerakan yang 

sejenis dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan mendapatkan hasil 

yang maksimal. 

•	 Kelincahan/kecakapan (Agulity), adalah kemampuan melakukan gerakan 

untuk merubah arah. 

•
 
dengan amplitudt: yang luas. 

2.1.3. Latihan Teknik 

Teknik dalam sepakbola adalah suatu rangkuman cara atau metode yang 

dipergunakan dalam pelaksanaan semua gerakan dalam permainan sepakbola. Sehingga 

6 Csanadi Arpad, Soccer, Corvina Press, Budapast, 1972, hal 491.
 
7 Drs. Sardjono, dkk, Pengaruh Latihan Kondisi Fisik terhadap Kecakapan bermain Sepakbola, Laporan
 
Penelitian, Fakultas Ilmu Keguruan Ilmu Keolahragaan IKIP Yogyakarta, 1981, hal 5.
 
8Farida Hayati, 92340032, Pusat Pelatihan Sepakbola Tepadu PSIM di Yogyakarta, 1998.
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latihan teknik dalam sepakbola dapat disebut sebagai melatih kecakapan untuk 

menerapkan metode-metode yang digunakan dalam semua gerakan pada sepakbola. 

•	 Gerakan tanpa bola
 

Lari dan merubah arah
 

Melompat
 

Gerak tipu tanpa bola
 

•	 Gerakan dengan bola 

Menendang bola (Kicking) 

Mengumpan bola (Passing) 

Menerima/mengontrol bola (Receiving/Controlling) 

Menyundul bola (Heading) 

Gerak tipu dengan bola (Feinting) 

Merebut bola (Tackling) 

Teknik-teknik penjaga gawang 

Wiel Coerver Mengembangkan dan menyusun gerakan-gerakan tersebut dalam 

suatu system pembinaan sepakbola sebagai berikut. 9 

Tabel2.1 
Tahap-tahap Pembinaan Sepakbola 

FASE MATERI LATIHAN SUBMATERI 

I Penguasaan Gerak 
rrubuh dan Bola 

l. Teknik dasar 

2. Kelenturan dan kelincahan mengendalikan bola 

3. Olah gerak cepat dengan bola 

4. Membawa bola tanpa memandang ke arahnya 

5. Gel'ak tipu dengan bola 

6. Kreatiiitas dan improvisasi 

7. Teknik menendang dan menerima bola 
-

II iMengendalikan 
~awan 

1. Menerima dan membawa bola 

2. Melindungi bola (Screening) 
, 
i 

3. Menggiring bola ke tempat bebas 

4. Pennainan 
I 

III iMenerobos Cegatan 1. Gerakan-gerakan untuk melewati 
~awan 2. Melewati lawan 

9 WielCoerver, Sepakbola Program Pembinaan Pemain Ideal, PT Gramedia, Jakarta, 1987, halvii. 
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3. Kombinasi "one-two" 

4. Penerobos dari be1akang atau samping 

5. Permainan 

IV lMenciptakan Pe1uang 
~erta Penye1esaiannya 

1. Menembak ke gawang 

2. Menyundu1 ke gawang 

3. Aksi individual 

4. Permainan 

V Mutu Kondisi 
Termasuk Latihan 
Fisik 

1. Ke1incahan dan Kecekatan 

2. Dasar Stamina 

3. Kecepatan 

4. Daya tahan dan kemampuan bermain cepat 

5. Tenaga ekp10sif 

VI Kemampuan Bertahan Teknik Sliding 

VII Lari dengan dan 
JanpaBola 

-----------------

Sumber : Ditabelkan oleh penulis dari WielCoerver, Sepakbo1a
 
Program Pembinaan Pemain Ideal, PT Gramedia.Gramedia, Jakarta, 1997, halvii
 

Latihan teknik tersebut kebanyakan dilakukan dilapangan, akan tetapi ada 

beberapa latihan yang dilaksanakan dalam ruang tertutup seperti latihan wall-pass. 

2.1.4. Latiban Taktik 

Taktik Pennainan sepakbola adalah seni permainan yang direncanakan dan 

rasional yang dise1araskan dengan keadaan untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Sedangkan latihan taktik adalah bagaimana merencanakan pennainan agar dapat 

mencapai hasil yang maksimal. 

Taktik dalam sepakbola dapat dibagi menjadi· 

1.	 Taktik perorangan 

2.	 Taktik bcrsama yang terdiri dari taktik team dan taktik kelompok, misalnya taktik 

bertahan dan taktik menyerang. 1O 

10 Drs Sardjono, dkk Pengaruh Latihan Kondisi Fisik Terhadap Kecakapan Bermain Sepakbola, 
Laporan Penelitian, Faku1tas Ilmu Keguruan Ilmu Keo1ahragaan IKIP Yogyakarla, 1981, hal 5. 
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2.2. Perserikatan Sepakbota Sternan 

2.2.1. Sejarah dan Perkernbangan PSS 

PSS didirikan pada tanggal 17 Juli 1979 di Sleman Yogyakarta merupakan sebuah 

perserikatan. Dibentuknya PSS mempunyai tujuan agar persepakbolaan di wilayah 

Kabupaten Sleman dapat terorganisasi yang menampung para pencinta permainan 

sepakbola sehingga dapat membangkitkan kebanggaan masyarakat di daerah tersebut. 

2.2.2. Prestasi PSS 

Prestasi yang te1ah dicapai pada tingkat nasional cukup menggembirakan bagi 

wilayah kabupatn Sleman yang mana pada tahun 1995/1996 PSS dapat promosi ke devisi 

I PSSI, pada tahun 1996/1997 PSS masuk kesepuluh besar Devisi I, yang kemudian pada 

tahun 1999/2000 PSS 1010s ke Devisi Utama sampai sekarang ini PSS dapat 

mempertahankan prestasinya di liga yang paling bergengsi di tanah air. 

2.2.3. Klub-klub Anggota PSS 

Sebagai Perserikatan, PSS membina klub-klub yang ada di wilayah kabupaten 

Sleman yang kesemuanya memiliki prestasi di tingkat masing-masing wilayah. Adapun 

klub-klub tersebut adalah: 

Tabel2.2
 
Klub-klub anggota PSS Slernan
 

• Devisi Utama 

I 

~ 

No NarnaKlub Alarnat Asal 

1. Ps. Persada Maguwohatjo Slemall 

2. Ps. Gama II Slernan Yogyakarta 

• C;;:l"'tn<on 
: 

'1 n~ 'TY~nn .....~ 

I 
I 

4. Ps. Telaga Utarna Tiogodadi Mlati Slernan 

! 5. Ps. Pernda Slernan Pernda Slernan 
I 
, 6. Ps. Padrna Manggung Caturtunggal 

7. Ps. 'raman Putra Taman Martani Kalasan 

8. Ps. Panji Putra Kec. Turi Slernan 

9. Ps. AMS Sayegan Sayegan Slernan 

10. Ps. Mlati Mlati Slernan 

11. Ps. K Primagarna Kalasan Slernan 

12. Ps. ST Tridadi Tridadi Slernan 
I 
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13. Ps. Berbah Putra Berbah Slernan 

14. Ps. Merapi Putra Cangkringan Slernan 

15. Ps. Gapura Nogotirto Slernan 

16. PsPersada IKIP UNY Yogyakarta 

Tabel2.3 
Klub-klub anggota PSS Slernan Devisi I 

• Devisi I 

No NarnaKlub Alarnat Asal 

1. Ps. Danagung Depok Slernan 

2. PS.HW Slernan 

3. Ps. Porap Belacatur Garnping 

4. Ps Ukrim Kalasan 

5. Ps. Pakern Putra Pakern Slernan 

6. Ps.POM Caturtunggal Depok 

7. Ps. Argornulyo Godean 

8. Ps. Godean Putra Godean Slernan 

9. Ps. pass Sidornoyo Godean 

10. Ps. BSA Tama Sidoarurn Slernan 

11. Ps.KKK Klajuran Godean 

12. Ps. Palma Sidokarto Godean 

13. Ps. Triyoso Slernan 

14. Ps. TrioMuda Berbah Sleman 

15. Ps. RlIUlli Yullhn Depok SIemon 

Kentl.lngan16. Ps. Persak 

namun sejauh ini untuk latihan fisik, klub-klub tersebut belum punya sasaran. 

Dengan adanya fasilitas Pelatihan sepakbula ini na.lltinya diharapkan klub-klub 

tersebut dapat menggwlakan pada waktu-waktu luang tctntunya dcngan kotribusi yung 

ditentukan. 

2.3. Fasilitas Pelatihan Sepakbola PSS Sleman 

Dikatakan Fasilitas karena merupakan tempat kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pelatihan sepakbola, yang mana kegiatan pelatihan tersebut meliputi 

latihan teknik, taktik dan latihan fisiko Yang kesemuanya diwadahi dalam satu tempat 
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dengan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Sedangkan pelaku kegiatan yang diwadahi 

dalam satu fasilitas meliputi seluruh pelaku sepakbola dan pengurus serta pengelola pusat 

pelatihan. Pelaku kegiatan ini terdiri dari 

Pemain 

Pelatih 

Pengurus/ Official klub 

Pengurus dan pengelola 

Tim medis klub dan pelaku kegiatan pendukung lainnya 

2.3.1. Kegiatan yang di Wadahi 

• Kegiatan Pelatihan 

Kegiatan pelatihan yang diperuntukan bagi 

~ Tim Senior PSS, terdiri dari 30 pemain, menggunakan seluruh fasilitas fasilitas 

yang ada. 

~ Tim junior PSS, terdiri dari 30 pemain, menggunakan seluruh fasilitas pelatihan 

yang ada. 

Kegiatan pelatihan dapat dikelompokkan sbb: 

~ Latihan teknik 

Dilakukan didalam ruang terbuka berupa lapangan dan diruang tertutup. 

~	 Latihan Taktik 

Yaitu latihan ringan yang dapat dilakukan dilapangan, selain itu latihan 

dilakukan juga diruang tertutup (indoor training), juga dilakukan diruang kelas 

dengan fasilitas peralatan pendukung. 

Dilakukan diruang terbuka (outdoor), ruang tertutup (indoor), kolam renang dan 

pusat kebugaran. 

•	 Kegiatan Pendukung 

Kegiatan pendukung yang diwadahi meliputi: 

~	 Kegiatan penginapan 

Diperuntukan bagi para atlit senior dan junior masing-masing 30 orang dan 10 

orang pengurus termasuk pelatih dan official juga untuk para tamu klub, baik: para 

pemain klub tamu,family atau yang lainnya. 
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~	 Kegiatan AdministrasiIKesehatan 

Kegiatan pengelola, pengurus, perangkat tim dan dokter serta pegawai medis, 

penjaga, dokumentasi dan lain-lain. 

~	 Kegiatan Penerbit 

Mewadahi tentang penerbitan semaeam tabloid jumal tentang kegiatan PSS 

Sleman tentang sepakbola serta mewadahi penyediaan buku-buku perpustakaan 

yang berkaitan dengan sepakbola. 

~ Kegiatan Restoran 

Menyediakan makan untuk para atlit, pengurus, pengelola. 

Adapun kegiatan pelatihan dapat dibedakan sebagai berikut: 

•	 Latihan Teknik 

Latihan teknik dilakukan dilapangan terbuka dan gedung tertutup, satu buah lapangan 

terbuka seukuran lapangan sepakbola dapat juga digunakan untuk pertandingan keeil 

dan dilengkapi dengan lapangan keeil yang digunakan latihan khusus atau ada 

persamaan jadwallatihan. 

..g'" .. ;.~B=- _.:.< .. ..~.::~~~.
. /-::' ~: :;: -;:~.~:..~ ..~ ;.... .' -. ~ .OOj--:-. ~ r:~ ":Q~1 .>.=.:- :,.-.... 

. "	 .. r' .,". • 

;~_·i'~~~fu:-t.~~r-..l .. ". --.' .,~ ~ 71:. l 
:":";'':':~:'. ..•.. • *'-':'--i'. ,.:-; "~, :::' ..... , 

" ..:", ... .......,. -,. -..:' '. -. " ,,
' 
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Sumber: Football Training, Latihan teknik dilapangan terbuka 
Ladislav kancani & Ludisluv Hursky 

Selain itu adapula beberapa latihan teknik yang dilakuk.an didalam mangan. 

Ruangan ini mempunyai ketinggian lima meter karena kondisi peralatan yeng 

mempunyai ukuran besar dan tinggi. 

•	 Latihan Taktik 

Latihan taktik yang ringan dapat dilakukan dilapangan maupun di indoor training 

pada waktu latihan atau saat jeda. Akan tetapi latihan taktik yang memerlukan alat 
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peraga dapat dilakukan didalam ruangan kelas. Sedangkan untuk melihat atau 

menganalisa pertandingan lawan dilakukan didalam ruangan tertutup. 

• Latihan Fisik 

Latihan fisik dilakukan dilapangan terbuka, di indoor training, pusat kebugaran dan 

dikolam renang. Latihan dilakukan dengan peralatan yang dibimbing oleh pelatih atau 

asisten pelatih. 

Gambar2.2
 
Herbagai latihan fisik dilapangan terbuka
 

Sumber: Football Trainning, Ladislav Kacani & Ladislav Horsky
 

Gambnr2.3
 
Berbagai latihan fisik ui Iuuum traiuiug
 

SUlllbt:r: Fuutbulgl Traiflflifl, Ladislav Kacani & Ladislav IIorsky
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Gambar2.3
 
Latihan Fisik di kolam renang
 

Sumber: Football Trainning, Ladislav Kacani & Ladislav Horsky
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Selain itu terdapat beberapa bagian dari latihan teknik yang dilakukan didalam 

mangan. Ruangan ini harns mempunyai ketinggian lima meter, karena ukuran 

peralatannya. 
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Gbr 2.4.
 
Berbagai peralatan yang dipergunakan dalam Indoor Training
 

Sumber: Foot Ball Training, Ladislav Kacani & Ladislav Horsky
 

2.4. Unsur Elemen Alam 

2.4.1. Elemen Alam dan Karakternya 

Daerah pegunungan sebagai kawasan yang sesuai dengan konsep perancangan 

fasilitas pendidikan dan pelatihan sepakbola, memiliki elemen alam yang bias di tata dan 

elemen alam yang tidak bisn tata. 

2.4.1.1.Kontur Tanab 

Konhlf ti.mah dapat dimanfaatkan secara maksimal mlmgkin scsuai dcngflll fllngsi 

dan tujuan bangunan. Setinp jenis kontur memiliki ke1ehihan dan kekurangan, 

tergantoog bagalmana K11a aapat memanraatKan Kontur yang aaa. Kontor yang 

dapat dimanfaatkan sebagai sarana latihan fisik berupa track jogging dan dapat 

dimanfaatkan juga sebagai pemandangan alam yang menciptakan aspek ketenangan 

dan kesegaran. 

2.4.1.2.Vegetasiffanaman 

Vegetasi dapat menciptakan suasana segar dan tenang, selain untuk estetika 

vegetasi juga di manfaatkan untuk melindungi dan mengamankan tanah dari erosi 

serta sebagai peneduh. Di lokasi pegunungan merapi sudah barang tentu banyak 

terdapat vegetasi yang dapat dimanfatkan secara optimal yang mana perlu penataan 
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dan penambahan serta pengurangan jenis vegetasi sehingga tercipta lingkungan 

hunian yang alami sesuai yang di rencanakan dalam perancangan fasilitas pelatihan 

dan pendidikan sepakbola. 

Beberapa jenis pohon yang digolongkan menurut peneduhII 

Beberapa jenis pohon yang digolongkan menurot peneduhll 

Flamboyan,Kapuk 

Kelapa, Aren, 
Palem kipas (Iontar), 
Palem raja 

Beringin,Waru 

Pohon peneduh 
rindang factor 
penyejuk 14% 

t Pohon peneduh I iii - I 

sedikit faktor 
penyejuk 2% 

Pohon peneduh 

gelap factor 

penyejuk 28% 

2.4.1.3.Batuan12 

Penggunaan batuan pada bangunan biasanya digunakan untuk pondasi dinding 

bahkan untuk lantai. Pada umumnya batuan untuk penggunaan bahan bangunan 

dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Batu alam 

2. Batu buatan 

II Dasar-Dasar Eko-Arsitektur, Heinz Frick, FX. Bambang Suskiyanto. 
12 Ilmu Konstruksi Bangunan 1, Heinz Frick 
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1. Batu Alam 

a.	 Perbedaan batu alam atas tegangannya 

1.	 Batuan lunak, yaitu batu alam yang mudah di dapat. Bagian pecahan batu 

ini dapat dipatahkan dengan tangan. Batu ini sudah mengalami pelapukan 

dan mengandung banyak retakan. 

11.	 Batu sedang yaitu batu yang memiliki sifat antara lunak dank eras. 

Penggalian batu ini dengan alat tangan sudah sukar. Bagian pecahan tidak 

dapat dipecahkan dengan tangan saja tetapi mudah dihancurkan dengan batu 

111.	 Batu keras yaitu jenis batu yang hanya bisa digali dengan menggunakan 

bahan peledak dan tidak banyak mengandung retakan. 

b. Perbedaan batu alam atas kejadiannya 

1.	 Batu karena pengerasan, biasanya batu gunung yang masif dan tebal 

lapisannya, mendapat tekanan dalam keadaan panas sekali atau keluar cairan 

dari dalam bumu ke permukaan lalu mengeras. 

11.	 Batu lapisan yaitu batu karena pengerasan yang dimakan cuaca atau air 

sungai dan sebagainya yang kemudian terendapkan pada dasar sungai danau 

atau laut dan bersama dengan endapan seperti lempung, kapur dan 

sebagainya akan menjadi batu lapisan. 

111.	 Batu ubahan terjadi karena gas tekanan dan suhu tinggi sekali dari batu 

karena pengerasan atau batu lapian. Batu ubahan dapat dibagi menjadi tiga 

golongan, yaitu: Balur, batu keeping dan batu kontak 

IV.	 Batu robohan yaitu semacam batu lapisan terdiri dari bermacam-macam 

kait, cadas-Iahar, batu paras dan sebagainya. 

c. Konstl'uksi dinding dari batu alam antara lain 

Konstruksi dinding batu kali 
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Konstruksi dinding batu tarahan 
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Konstruksi dinding batu bata dan alam 

Konstruksi dinding batu pelapis 

2. Datu Duatan 

1.	 Batu buatan yang dibakar (batu bata) 

Jenis batu buatan yang dibakar (batu bata) ini pada umumnya banyak digunakan 

sebagai bahan bangunan karena mudah didapat dan harganya teIjangkau . 
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2.	 Batu buatan yang tidak dibakar (batako) 

Jenis batu buatan ini tidak dibakar (batako), memiliki variasi yang bermacam

macam, bahkan jika kualitasnya sangat baik, dinding dari bahan ini tidak 

memerlukan plesteran lagi. 
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