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3. BAB III 

ANALISIS PERANCANGAN 
 

3.1 Analisis Pengguna dan Kegiatan 

3.1.1 Kegiatan dan Pengguna 

Kegiatan utama di dalam Stadion dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis 

menurut sifatnya, yaitu : (Geraint John et al, 2007)Kegiatan olahraga, yaitu 

kegiatan yang meliputi latihan dan pertandingan olahraga yang biasa dilakukan 

oleh para atlit olahraga seperti olahraga sepakbola danathletic. 

Menurut council 1981, pelaku dalam stadion sepakbola dikelompokkan dalam 

beberapa pengguna : 

1. Spectators / Penonton  

Masyarakat umum yang akan menonton pertandingan, baik perorangan 

maupun kelompok dari berbagai usia, termasuk supporter club. Selain 

menyaksikan petandingan, masyaraat juga dapat melakukan kegiatan lain 

dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di stadion.  

2. Participants / Pelaku pertandingan 

Yaitu pengguna yang terlibat langsung dalam pertandingan yang diadakan. 

Adapun jenis-jenis participants sebagai berikut : 

a. Pemain 

Pemain sepakbola masing-masing team berjumlah 11 orang yang 

diperbolehkan masuk kedalam lapangan sementara pemain yang lain 

menunggu di bangku cadangan. 

b. Wasit 

Wasit merupakan pengatur pertandingan yang mengendalikan 

pertandingan dan memutuskan perkara saat terjadi perbedaan diantara 

kedua team.  

c. Pelatih dan Official team 

Pelatih adalah seseorang yang bertugas mempersiapkan fisik dan mental 

pemain. Sedangkan Official team merupakan perwakilan atau perwalian 

resmi dari masing masing tim atau club. 
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d. Juri dan Pengawas pertandingan 

Juri dan pengawas pertandingan merupakan penyelenggara atau panitia 

pelaksana yang menyelenggarakan pertandingan tersebut. 

3. Management / Pengelola 

Pengelola merupakan badan yang secara teknis mengelola dan merawat 

bangunan stadion beserta fasilitas yang ada didalamnya untuk menunjang 

fungsi stadion. 

4. Media Pers / Media Massa 

Wartawan dari media cetak maupun elektronik yang bertugas meliput dan 

mendokumentasikan jalannya pertandingan. 

Kegiatan menonton olahraga, yaitu kegiatan yang sifatnya menyaksikan jalannya 

latihan dan pertandingan olahraga. Pelaku dari kegiatan ini biasanya masyarakat 

umum yang akan menyaksikan pertandingan, baik perorangan maupun kelompok 

dari berbagai usia, termasuk diantaranya supporter club. Selain menyaksikan 

petandingan, masyarakat juga dapat melakukan kegiatan lain dengan 

memanfaatkan fasilitas yang tersedia di stadion.  

a. Kegiatan Servis, yaitu kegiatan yang meliputi pelayanan operasional 

bangunan stadion,baik saat ada kegiatan olahraga maupun tidak ada 

kegiatan olahraga, seperti : keamanan, perawatan bangunan stadion beserta 

fasilitasnya, serta mehanical electrical engineering (MEE). Pelaku dari 

kegiatan ini adalah pengelola bangunan stadion tersebut. 

b. Kegiatan manajerial, yaitu kegiatan yang sifatnya mengelola manajemen 

suatu stadion. Biasa dilakukan oleh pengelola stadion. 

c. Kegiatan bisnis, yaitu kegiatan yang bersifat ekonomi melalui penyewaan 

ruang-ruang untuk perdagangan dan aktifitas pendukunglainnya. 

d. Kegiatan rekreasi, yaitu kegiatan yang bersifat santai dengan waktu 

kegiatan yang tidak terjadwal dengan memanfaatkan lokasi dan fasilitas 

pendukung yang terdapat pada sebuah bangunan stadion, seperti menjadi 

wedding venue atau tempat konser. Serta kegiatan yang dilakukan 

komunitas-komunitas yang menggunakan kawasan stadion disekitar. 
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3.1.2 Persyaratan Fungsional 

Kebutuhan ruang pada stadion sepak bola didasarkan pada standar-standar yang 

ditetapkan dalam buku keluaran FIFA mengenai standar dan persyaratan stadion 

sepakbola , serta hasil kajian dari studi kasus maupun studi banding yang telah 

dilakukan. Adapun kegiatan tersebut dikelompokkan dalam fasilitas yang 

digunakan diantaranya : 

No. 
Fasilitas Utama Fasilitas Pendukung 

Fasilitas Shopping dan 

Kuliner 

1.  1. Pemain dan Pengelola 

 Lapangan Sepak 

Bola 

 R. P3K 

 R. Pemeriksaan 

Doping 

 R. Latihan 

 R. Pemanasan 

 R. Ganti Pemain + 

Toilet 

 R. Ganti Pelatih + 

Toilet 

 R. Pijat 

 R. Message 

 R. Petugas 

Pertandingan 

 R. Tamu 

 R. Konfrensi pers 

 Parkir Pemain dan 

Pengelola, Parkir 

Pers 

 R. Serbaguna 

(Musholla, dll) 

1.Office 

3. R. Pengelola 

stadion 

4. R. Pemilik Klub 

5. R. Official Tim 

6. R. Tunggu 

7. R. Teknisi 

8. R. Pegawai 

9. R. Informasi 

10. Locker 

11. Dapur / Pantry 

12. Gudang/ Janitor 

13. WC 

 

 

1.  Retail Souvenir 

 R. Penitipan 

 R. Display 

 Kasir 

 WC 

2.Retail dan Kios 

 Kios 

 Display 

 R. Kasir 

 WC 

3. Kafetaria 

 Kasir 

 Bar 

 Area Makan 

 Cafe 

 R. Dapur 

 R. Pegawai 

 R. Penyimpanan 

 Wastafel 

Toilet 

 2.Penonton 

 Tribun Penonton 

(Kelas 1,2, VIP, 
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VVIP) 

 Toilet penonton 

 Musholla 

 Ticket Box 

 Parkir Penonton 

VVIP,VIP 

 Parkir penonton 

kelas 1, 2 

 R. Informasi 

3. Fasilitas Lain-lain 

 Area Pintu masuk 

 R. CCTV 

 R. Message 

 R. Panel 

 Gudang/ Janitor 

 R. Pompa 

 R. Office Boy 

 R. Trafo 

  

 

Tabel 3.1Fasilitas dan Ruang 
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3.2  Analisis Tapak 

3.2.1  Lokasi Tapak 

Tinjauan lokasi  

Lokasi proyek perancangan stadion yang diambil berada dalam kawasan Institut 

Teknologi Sumatera yang terletak di Jalan Terusan Ryacudu, Lampung Selatan, 

Provinsi Lampung dengan luas area ±28 Hektare.  

Peraturan Bangunan :  

KDB : 60% dari luaslahanyaitu168.000 m2 

KDH: 40% dari luaslahanyaitu112.000m2 

Adapun kondisi site berbatasan dengan : 

Sebelah Utara : Lahan Kosong dan Embung ITERA 

Sebelah Timur : Lahan Kosong dan Embung ITERA 

Sebelah Selatan : Jl. EndroSuratmin 

Sebelah Barat : Kebun Raya ITERA 

 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi 
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3.2.2  Delineasi Tapak 

a. Topografi lahan 

Jenis tanah yang ada di lahan tersebut merupakan tanah kapur 

dengan permukaan tanah relatif datar dan agak turun di bagian 

embung. Lahan yang relatif landai ini dapat meminimalisir biaya cut 

and fill serta memudahkan perancangan stadion.  

b. Iklim lokal 

CurahHujan  :2.257-2.454mm/tahun 

JumlahHari Hujan :76-166hari/tahun  

KelembapanUdara :60-85% 

SuhuUdara  :23-37°c 

KecepatanAngin :2,78-3,80knot 

c. Matahari dan Angin 

Posisi tapak lurus menghadap ke utara dan selatan, Hal ini akan 

berkaitan dengan orientasi lapangan yaitu membujur dari utara dan 

selatan.  

 

Gambar 3.2Analisis Matahari 

 

Angin dominan berhembus dari arah utara dan selatan. Namun angin 

berhembus lebih kencang dari arah utara karena lahan masih berupa 

tanah kosong, sedangkan pada  bagian selatan terhalangi oleh rumah 

warga sehingga angin yang terhembus terpecah-pecah dan 
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kecepatannya berkurang. Hal ini berkaitan dengan konsep pada fasad 

bangunan sebagai sirkulasi angin di dalam bangunan.  

 

 

d. Hidrologi 

Berdasarkan kontur kawasan, kemiringan tapak mengarah ke arah 

tenggara. Maka aliran air hujan menuju tenggara dan IPAL akan di 

letakkan di sebelah tenggara tapak. 

 

 

e. Aksesibilitas 

 

Lokasi site mudah dijangkau karena berada di depan jalan arteri. 

Untuk penempatan pintu masuk, pada bagian barat tapak 

merupakan akses bagi sivitas akademik ITERA dan pengunjung 

yang menggunakan kendaraan yaitu dekat dengan pintu masuk 

Gambar 3.3Analisis Angin 

 

 

 

Gambar 3.4Hidrologi 
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kebun raya ITERA dan lingkungan kampus. Sedangkan untuk 

masyarakat umum dapat diakses melalui pintu masuk selatan yaitu 

di depan jalan Endro Suratmin sehingga tidak mengganggu 

lingkungan kampus. 

 

Gambar 3.5 Aksesibilitas 

f. Vegetasi 

Vegetasi di kawasan stadion ini masih sangat minim dan belum 

tertata, sehingga masih perlu penambahan vegetasi baru dan 

penataan.  

g. Utilitas 

Belum tersedianya jaringan listrik maupun telepon sehingga akan 

dilakukan perencanaan pengadaan listrik dan telepon dalam 

perancangan proyek. Aliranairyang adaberadadi sebelah timur laut 

lokasitapakyaitupada bagianembungyangdapatdigunakan sebagai 

tempatpenampunganair. 
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h. Aspek Visual tapak 

 

 

  

Gambar 3.6Aspek visual 

 


