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BAB III 

ANALISIS PERANCANGAN 
 

3.1 Analisis Fungsi dan Kegiatan 

 

Stadion ini akan diperuntukan untuk dipakai sebagai markas bagi klub-klub 

sepakbola yang ada di Lampung, namun terdapat RTH pada kawasan stadion dapat 

digunakan untuk perhelatan berbagai event seperti pesta rakyat dan dapat 

dikunjungi kapan saja secara gratis, namun terdapat ruang-ruang dalam yang akan 

disewakan pada pihak swasta untuk usaha retail dan juga food and beverage. 

Selain itu terdapat kolam renang dan lapangan latihan yang dapat dipergunakan 

oleh masyarakat untuk berolahraga dengan membeli tiket melalui ticket box yang 

telah tersedia. 

Pada bagian sisi barat stadion terdapat area cafeteria dan restoran yang dikelola 

oleh manajemen stadion, area ini dapat dikunjungi masyarakat kapanpun, 

sedangkan pada sisi timur stadion terdapat Fitness Center yang digunakan untuk 

tim sepakbola latihan rutin namun dibuka juga untuk umum.  

 

3.2 Analisis Lahan 

3.2.1 Analisis Lokasi 

Gambar 3.1. Eksisting tapak perancangan stadion. 

          Sumber : Google Earth 

A 
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Lokasi tapak terbagi menjadi 4 sisi, sisi A menghadap ke utara, sisi B 

menghadap barat, sisi C menghadap timur, sementara sisi D menghadap selatan. 

Sisi A tapak berbatasan dengan embung besar ITERA. Sisi B tapak berbatasan 

langsung dengan kebun raya ITERA. Sisi C berbatasan dengan jalan tol Kota 

Baru, sementara sisi D berbatasan dengan Jl. Endro Suratmin. Karena lokasi 

tapak merupakan akses pintu keluar tol Kota Baru maka tapak ini sangat 

berpotensi untuk memicu terjadinya kepadatan lalu lintas di kemudian hari 

sehingga perlu dibuat akses berupa jalur shortcut yang dapat dijadikan akses 

alternatif jika suatu saat terjadi kepadatan lalu lintas.  

3.2.2 Delineasi 

Gambar 3.2. Eksisting topografi perancangan stadion. 

Sumber : Google Earth 

Tapak yang akan diperuntukan untuk proyek pembangunan stadion dapat 

dikatakan relatif datar dengan sedikit kemiringan ke arah Tenggara (     ), namun 

hal ini bukanlah masalah besar karena justru hal ini akan memudahkan proses 

penentuan arah aliran drainase stadion. Selain itu, karena pembangunan stadion 

diperlukan lahan dengan kontur yang datar maka yang diperlukan hanyalah 

sedikit proses cut and fill agar didapatkan permukaan yang datar dan ideal untuk 

pembangunan stadion. 
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Gambar 3.3. Eksisting kontur pada tapak.    

        Sumber : Google Earth 

                                        

a. Permasalahan: Akses utama menuju stadion (      ) merupakan pintu keluar 

tol Kota Baru yang selalu dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat, sehingga 

sangat berpotensi untuk menimbulkan kepadatan lalu lintas, kerusakan jalan 

hingga kecelakaan lalu lintas. 

b. Iklim: Dalam buku Lampung Dalam Angka 2019 terbitan Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung, Iklim yang terdapat pada daerah Lampung 

khususnya Kabupaten Lampung Selatan adalah Tropis dengan suhu 

minimum pada angka  22OC  pada musim hujan dan suhu maksimum pada 

angka  35,8O C pada musim kemarau, kelembaban tertinggi pada angka 

100%. Kecepatan angin maksimum 15 m/detik dengan rata-rata 

3,28m/detik. 

c. Sarana umum, utilitas dan aksesibilitas: Pada tapak ini belum terdapat 

sarana/fasilitas umum karena merupakan lahan kosong yang baru akan 

dibangun, kemudian utilitas yang terdapat pada site adalah gardu listrik yang 

terletak sekitar 900 m dari site, untuk aksesibilitas dapat dikatakan akses 

menuju lahan sangatlah mudah karena merupakan akses exit toll, yang 

diperlukan nantinya adalah petunjuk arah yang jelas untuk mengarahkan 

masyarakat menuju stadion. 

d. Vegetasi: Sebelumnya lahan ini merupakan perkebunan karet namun karena 

tapak ini merupakan tapak yang akan dibangun sekarang kondisinya sangat 

kosong tanpa vegetasi pepohonan. 
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e. Aspek Visual ke Tapak 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.4. Aspek visual bagian barat daya 

Gambar 3.5. Aspek visual bagian barat laut 
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Gambar 3.6. Aspek visual bagian timur laut                                                  

Gambar 3.7. Aspek visual bagian tenggara 
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  Dapat dilihat pada gambar aspek visual tiap sisi lahan bahwa lahan utama 

beserta lahan disekilingnya masih berupa lahan kosong dengan ditumbuhi 

rumput-rumput liar sehingga tidak ada vegetasi yang potensial untuk 

dipertahankan sementara kondisi topografi lahan yang cenderung datar 

memungkinkan proyek ini tidak memerlukan proses cut and fill. 

1.2.3  Isu Terkait Tapak 

Orientasi bangunan adalah isu yang terpenting terkait dengan perancangan 

stadion, karena arah matahari akan menentukan banyaknya intensitas cahaya 

matahari yang dapat masuk ke stadion khususnya area tribun dan lapangan 

sepakbola, Untuk itu posisi massa bangunan akan diposisikan lurus mengarah 

ke arah utara  agar seluruh bagian tribun stadion mendapatkan cahaya matahari 

dengan intensitas yang sama, hal ini sesuai standar FIFA melalui buku FIFA 

Football Stadiums Technical and Recommendations tahun 2011, yang berlaku 

untuk seluruh dunia. 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

Gambar  3.8  Orientasi bangunan. 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 

Selain itu karena tidak adanya akses menuju tapak perlu dibuat akses yang 

baik menuju tapak serta diperlukan perencanaan fasilitas umum disekitar site, 

fasilitas sosial dan utilitas yang baik seperti ruang terbuka hijau, area parkir, 

foodcourt dan cafetaria untuk menunjang kebutuhan pengunjung stadion, 

namun letaknya perlu disesuaikan agar aksesnya tidak membingungkan 

pengunjung. 

 


