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BAB 6 

HASIL PERANCANGAN 

6.1 Penjelasan Rencana Tapak 

 

Gambar 6. 1. . Zonasi Tapak 

 

• Ring Stadium merupakan area stadion yang difungsikan sebagai arena 

olahraga terbuka seperti jogging dan bersepeda. Dalam area ini juga 

merupakan area komersil dan pintu masuk ke dalam stadion. 

• Preliminary Check merupakan zona steril kendaraan kecuali dari 

kendaraan tamu (VIP/VVIP) dan juga tim yang bertanding. 

• Parking VIP dan Media dibuat terpisah dari parkir penonton lainnya 

karena memiliki tingkat kepadatan yang berbeda. 

• Training Field merupakan sarana latihan atau olahraga terbuka yang dibuat 

untuk mendukung dari kegiatan utama stadion. Training field biasa 

digunakan untuk berlatih tim sepak bola atau terbuka untuk umum. 

• Embung merupakan pengairan eksisting dari Kawasan 

• Parkir Penonton merupakan parkir pengunjung yang di titik beratkan ke 

dalam satu area yang luas, mencakup bus, mobil dan motor. 

• Fasilitas umum merupakan bagian dari Kawasan yang penting meliputi 

sarana olahraga, taman dan jenis area terbuka lainnya. 

• Bangunan Olahraga Lain, Aquatic center berlokasi pada area dengan 

bernomor 1, sedangkan arena bulu tangkis berlokasi pada area dengan 

bernomor 2. 
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• Fasilitas sosial merupakan bagian darikawasan yang melingkupi Musholla, 

Toilet dan komersil. 

Pengaruh besarnya luasan massa terhadap area pembangunan berdampak pada 

sempitnya kawasan sekitar stadion. Perbandingan lahan terbuka dengan lahan terbangun 

adalah 2,3 : 1. Sirkulasi yang terbentuk dibagi menjadi beberapa zonasi yang disesuaikan 

dengan kebutuhan ruang yang telah di programkan. Zona tersebut banyak menonjolkan 

fasilitas social dan fasilitas umum hal ini menyesuaikan dengan konsep perancangan 

pendekatan dalam Bioclimatic yaitu Hubungan dengan alam secara visual. Kondisi tersebut 

yang menghadirkan berbagai area terbuka (open space) yang didalamnya terdapat berbagai 

fasilitas pendukung pengunjung atau penonton.  

Gambar 6. 2. Sirkulasi 

 

 Pemetaan merupakan sebuah konsep yang disusun merespon dari kegiatan 

bangunan utama stadion. Dalam sirkulasi stadion terdapat 4 jenis sirkulasi yaitu : 

• Plaza Utama 

Sebagai akses utama dari bangunan stadion jalur ini dilewati oleh VIP dan juga 

tim atau tamu yang bertanding dalam stadion utama. Plaza utama tidak dibuka 

setiap saat melainkan dibuka ketika sedang ada acara atupun pertandingan. 

• Plaza Timur 

Akses stadion utama yang difungsikan sebagai akses menuju Gedung olahraga 

lain atupun area terbuka yang terdapat fasilitas sosial dan fasilitas umum. 

 

 

Plaza Utama 
Plaza Timur 

Plaza Utara 

Preliminary check 

Ring Road 

Jalur Darurat 
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• Plaza Utara 

Akses stadion utama yang difungsikan sebagai akses utama parkir pengunjung 

dan menjadi akses utama untuk pengunjung. 

• Jalur Darurat 

Merupakan bagian akses yang dibuka saat berlangsungnya acara atau 

pertandingan, jalur ini adalah emergency dari ambulan dan pemadam 

kebakaran. 

6.2  Rancangan Bangunan 

6.2.1 Bentuk Bangunan 

Gubahan bentuk dari stadion ini menjadi besar Sebagian pada bagian utara 

dan barat yang merupakan bagian dari pada bagian utama dari bangunan stadion 

yang dirancang. Pada bagian barat lebih besar dikarenakan menjadi zonasi 

lobby utama, lobby VIP/VVIP terdapat juga foodcourt di dalam lobby 

penonton. Hal ini sehingga berpengaruh pada proses analisis struktur dan juga 

bentukan fasad hingga bentukan atap.  

Gambar 6. 3. Gubahan Atas  

 

Fasad dari bangunan memperlihatkan bagian besar dari bangunan sebagi 

bagunan utama dan juga bangunan dengan fungsi tambahan. 

  

6.2.2 Rancangan Sirkulasi 

Terdapat beberapa tahapan untuk mendapatkan ruang yang sesuai dengan 

perancangan stadion dengan standar internasional. Diantara tahapannya melalui 

analisis fungsi, analisis aktivitas, pengguna, dan analisis ruang. Dengan begitu 

Barat 

Utara 

Selatan 

Timur 
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munculah zonasi pada ruang tersebut dari mikro hingga zonasi makro sehingga 

munculah blokplan dari ruang ruang yang ada. Konsep ruang dibagi sesuai 

dengan analisis ruang dengan pembagian zona nya terdapar 5 zona,  pada 

penerapannya penyusunan ruang dihadapkan dengan sirkulasi yang ada pada 

bagian bagian di stadion. Terdapat konsep ruang yang sangat signifikan di 

bagian dressing player (zona 2). 

 

6.2.3 Rancangan Fasad 

Pada fasad menekankan konsep struktural yang menonjolkan dari 

bentukan yang ‘jujur’ dari stadion itu tersendiri, hal yang berbeda hanya terletak 

pada fasad bagian utama (Barat) dari stadion yang diberikan secondary skin 

dengan berbahan Alumunium Porforated Metal yang merupakan material ramah 

lingkungan dan nuansa keemasan yang dominan dalam stadion seperti 

perhiasan mempelai pengantin dalam adat Lampung melambangkan kejayaan. 

Selain itu, kombinasi warna keemasan dengan putih yang dominan dalam 

busana Lampung memiliki keteguhan Prinsip. Berikut hasil rancang fasad 

stadion : 

 

Gambar 6. 5. Barat 

 

Gambar 6. 4. Utara 

 



39 

 

6.2.4 Sistem struktur dan Konstruksi 

Pilihan sistem struktural sangat dipengaruhi oleh tiga persyaratan 

yang ditetapkan yaitu :  

• Menjaga pandangan terbuka untuk memungkinkan pandangan bebas dari 

dalam stadion menuju arena,  

• Merancang atap yang secara optik tidak memengaruhi estetika 

penampilan luar stadion 

• Memungkinkan pemasangan atap tanpa gangguan aktivitas olahraga. 

Perancangan atap sangat berpengaruh pada peletakan struktur dan juga 

penggunaan material yang sustainable, sehingga perancangan atap harus 

dengan menggunakan konsep dasar dari penulangan baja dan prinsip tarik 

tekan. Stadion ini menggunakan prinsip System Composed Tringular 

 

 Gambar 6. 7. Timur 

 

Gambar 6. 6. Selatan 
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Sumber: Heino Angel: Structure System (1997) 

Sumber: Google image (2019) 

(spacetruss) dijabarkan oleh Heino Angel pada bukunya yang berjudul 

Stucture System, prinsip sebagai berikut : 

Gambar 6. 8. System Composed Tringular 

 

Pada penerapannya struktur tersebut akan berikatan dengan material 

atap yang mudah dalam perawatan dan juga mudah pembentukannya. 

Material atap pada stadion ini adalah Atap Tanpa Baut Standing Seam, seperti 

yang digunakan oleh stadion Batakan Balikpapan yang sukses dengan konsep 

stadion hemat energy.   

Gambar 6. 9. Stadion Batakan Balikpapan 
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Gambar 6. 10. Rancangan Rangka Atap  

 

Penyusunan Spacetruss pada rangka atap dipilih karena dapat 

mengikuti aliran lengkungan atap yang memiliki ketinggian yang 

berbeda dan juga sistem ini dirasa optimal untuk pengikat dari pada 

beban atap. Spacetruss memiliki struktur yang kokoh yang ditana setiap 

pada bagian kolom utama pada bangunan stadion tersebut. Berikut mono-

struktur dari sistem Spacetruss : 

Gambar 6. 11. Mono-Spacetruss 

 

6.2.5 Sistem Utilitas 

Terdapat konsep lapangan yang memiliki perbedaan leveling 

terhadap lantai dasar sehingga sistem utilitas pada bagian lapangan 

terdapat konsep yang berbeda. Dalam perancangan lapangan sepak bola 
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terdapat beberapa pilihan sistem pengairan, dalam perancangan stadion 

ini sistem drainase lapangan sebagai berikut : 

 

 

 

Lapisan lapangan dibagi menjadi beberapa bagian yang di sesuaikan 

dengan material yang berbeda beda. Material yang berbeda memudahkan 

pengairan drainase lapangan menuju pipa drainase lapangan. Lapisan material 

adalah Pasir Padat, Batu agregat halus (Gravel), Pasir sintetis dan celah tahan 

mudah resap. Air resapan dialirkan memalui parit yang berada pada sekitar 

lapangan. 

Gambar 6. 13. Sistem Resapan Lapangan 

 

Pengaliran air resapan dari lapangan difungsikan untuk menjawab 

permasalahan genangan air yang biasa terjadi pada stadion di negara tropis. 

Untuk memaksimalkan dari resapan air dan air hujan, pengairan akan masuk 

 
Gambar 6. 12. Drainase Lapangan 
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kedalam penampungan Water Recycle yang difungsikan untuk air flush dan 

juga air penyiraman lapangan. 

 

Gambar 6. 14. Sirkulasi Air Hujan dan air resapan lapangan 

 

Pengaliran air hujan dan air resapan lapangan dialirkan kedalam ruangan 

recycle water sehingga air hujan dan resapan dapat tertampung dalam tanki 

untuk mengolah air agar dapat digunakan. Sedangkan untuk air kotoran 

terdapat 3 septictank yang dipergunakan untuk menampung kotoran yang 

berasal dari toilet yang ada. Septictank terdapat di dekat area stadion agar 

menghindari dari panjangnya pipa kotoran yang menyumbat. 

 

Gambar 6. 15. Sirkulasi Air Kotoran ke septictank 
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Drainase tapak secara luas menempatkan 4 titik pembungan yang 

mengarah langsung ke embung. Empat saluran utama ini adalah drainase 

utama tapak yang fungsinya menyambungkan drainase arteri lainnya yang 

berada dalam tiap tiap bangunan atau lahan yang ada. 

 

Gambar 6. 16. Sirkulasi drainase utama tapak 

 

6.2.6 Luas Bangunan 

Bangunan keseluruhan dari pada stadion yang sudah dirancang adalah 

29.091 meter persegi atau 2.9 Ha. Dari jumlah ini merupakan 11% dari total 

keseluruhan lahan yaitu 321.600 meter persegi atau 32,16 Ha yang telah 

diberikan sesuai dari masterplan yang telah disediakan oleh ITERA.  


