
 
 
 

 

1 
 

1. BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Sepakbola merupakan salah satu olahraga terpopuler di dunia serta menjadi 

olahraga yang paling banyak digemari oleh masyarakat Indonesia khususnya di 

Lampung, Saat ini, Lampung memiliki dua buah klub sepakbola yaitu BSS 

Lampung dan Lampung Sakti. Klub-Klub tersebut didukung dengan tumbuhnya 

minat masyarakat Lampung dalam menonton dan mendukung pertandingan 

sepakbola. Hal ini menjadi salah satu potensi yang baik untuk menunjang 

perkembangan sepakbola di provinsi Lampung.  

Namun, hanya terdapat 2 buah stadion di Lampung, yaitu stadion Sumpah 

Pemuda dan Stadion Pahoman. Kedua stadion tersebut belum memenuhi standar 

peraturan FIFA maupun persyaratan lain untuk penyelenggaraan pertandingan 

sepakbola bertaraf internasional. 

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk bekerja sama 

dengan ITERA dalam merencanakan pengadaan fasilitas olahraga berupa stadion 

sepakbola berstandar Internasional. Stadion ini akan di bangun di atas lahan 

ITERA dengan luas  ±28 Hektare. Stadion ini nantinya akan digunakan sebagai 

wadah dalam mendukung serta memfasilitasi perkembangan sepakbola di 

Provinsi Lampung maupun  Indonesia dan diharapkan dapat menjawab isu-isu 

terkait perancangan stadion pada umumnya dengan memenuhi syarat keamanan 

dan kenyamanan sebagai bangunan publik serta isu perancangan kota.  

Lampung memiliki iklim tropis yang kaya akan matahari dan angin. Kondisi ini 

menjadi salah satu alasan dilakukannya perancangan sebuah stadion yang ramah 

lingkungan dengan memanfaatkan iklim yang ada sehingga akan meminimalisir 

penggunaan energi buatan. Penerapan arsitektur bioklimatik pada perancangan 

stadion ini diharapkan dapat menciptakan kenyamanan termal bagi pangguna 

bangunan stadion. 
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Tugas akhir ini merupakan sebuah perancangan stadion sepakbola di kawasan 

ITERA. Perancangan ini bertujuan mewujudkan stadion sepakbola bertaraf 

internasional di Lampung dengan membawakan nilai-nilai kedaerahan dan iklim 

lokal yang akan menjadi ikon provinsi Lampung.  

 

1.2  Program 

Perancangan stadion ini bertujuan untuk mewadahi interaksi sosial antar 

pengunjung stadion yang akan  dirancang sesuai dengan regulasi FIFA 

(Federación Internacional de Fútbol Asociación) dengan memenuhi persyaratan 

kebutuhan ruang dan mampu mewadahi kebutuhan komersialisasinya. Unsur 

penting yang dijadikan acuan dalam perancangan ini antara lain sirkulasi, 

visibilitas, keamanan, dan kenyamanan pengguna stadion .  

Stadion ini diharapkan dapat menjadi wadah masyarakat dalam melakukan 

kegiatan sosial  dan meningkatkan minat terhadap olahraga khususnya sepakbola. 

Sarana ini juga diharapkan menjadi inspirasi masyarakat dalam kehidupannya, 

serta mendorong terbangunnya masyarakat yang sehat serta berkarakter baik. 

Selain itu, stadion ini diharapkan mempunyai beberapa fasilitas penunjang untuk 

menarik minat pengunjung ketika tidak ada pertandingan sepak bola. 

Proyek perancangan stadion ini akan di bangun di kawasan ITERA (Institut 

teknologi Sumatera) dengan luas lahan 28 Hektare yang mampu menampung 

±30.000 penonton sesuai dengan masterplan yang ada .  

 

1.3  Asumsi-asumsi 

Untuk proyek perancangan stadion ini diasumsikan bahwa:  

a. Dalam perancangan stadion anggaran ditanggung oleh pemerintah 

b. Permukaan lahan dianggap relatif datar atau tidak berkontur 

c. Kebutuhan Utilitas tersedia oleh instansi berwenang 

d. Stadion dikelola oleh UPT ITERA 

 

 


