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3. BAB III  

ANALISIS PERANCANGAN 

 

3.1 Analisis Pengguna dan Kegiatan 

3.1.1 Kegiatan dan Pengguna 

Setiap harinya di sekitar kawasan stadion selalu terjadi kegiatan, baik individu 

maupun kelompok. Kawasan sekitar stadion dirancang sebagai ruang publik yang 

dapat diakses oleh semua orang. Ruang publik ini akan menampung banyak 

kegiatan yang memerlukan ruang yang luas dan terbuka. Kegiatan tersebut 

merupakan kegiatan yang dapat dilakukan bila pertandingan sepak bola sedang 

tidak dilaksanakan, karena kompetisi sepak bola merupakan tujuan utama 

diadakannya proyek ini. Namun, bagian dalam stadion juga miliki fungsi lainnya 

yaitu sebagai tempat yang dapat menampung pengunjung dalam jumlah banyak 

dengan lahan yang luas seperti konser musik, upacara, kompetisi atletik dan lain 

sebagianya. 

Bangunan stadion ini nantinya akan dipakai oleh banyak kalangan dan tidak 

dibatasi oleh umur. Anak kecil hingga orang dewasa dapat berkunjung ke dalam 

kawasan stadion. Sehingga, semua desain ruang mulai dari lanskap hingga bagian 

dalam stadion akan dirancang menggunakan pendekatan pengguna. Seperti halnya 

fasilitas difabel untuk orang tua yang sudah lanjut usia dan memerlukan kursi roda. 

Terdapat beberapa fasilitas yang memang diperuntukkan sebagai pembeda daya 

beli sebagai pertimbangan finansial perancangan proyek ini. Desain kawasan yang 

sehat adalah upaya pemenuhan gaya hidup masyarakat masa kini yang sadar akan 

pentingnya hidup sehat. 

 

3.1.2 Persyaratan Fungsional 

Terdapat dua sirkulasi yang menjadi pemisah alur hubungan antar ruang di dalam 

stadion, yaitu alur masuk penonton dan alur masuk yang bukan penonton (pemain, 

official, wasit dan pengelola). Dapat juga dibedakan menjadi ruangan publik dan 

ruang semi publik. Dimana ruang publik merupakan ruang-ruang yang dapat 
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diakses oleh penonton, sedangkan ruang semi publik merupakan ruang-ruang yang 

dapat diakses pemain dan pengelola. Ruang yang menjadi pusat stadion merupakan 

sebuah lapangan sepak bola tempat dilaksanakannya pertandingan sepak bola.  

Lapangan sepak bola memiliki beberapa persyaratan khusus berdasarkan standar 

dari konfederasi sepak bola asia (AFC) diantaranya ukuran dari lapangan harus: 

 Panjang: 100  110m (idealnya 105m) 

 Lebar: 64  75m (idealnya 68m) 

Pada proyek stadion ini ukuran yang akan dipakai sebagai syarat perancangan 

lapangan sepak bola adalah ukuran ideal dari sebuah lapangan yaitu 105 x 68 meter. 

 

3.2 Analisis Lahan 

3.2.1 Analisis Lokasi 

 

Gambar 3.1. Peta Lokasi Lahan 

Stadion sepak bola ini akan berada di lahan Insitut Teknologi Sumatera (ITERA). 

Terletak di Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Way Huwi, Kec. Jati 

Agung yang menjadikan ITERA memiliki akses ke Pintu Tol Jati Agung. 
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3.2.2 Delineasi Tapak 

 
Gambar 3.2. Peta Dasar 

Adapun beberapa analisis lainnya yang telah dilakukan dengan cara survey 

langsung ke lahan, yaitu: 

1) Topografi lahan 

Lahan yang akan dibangun proyek stadion ini memiliki kontur yang tergolong 

rata tanpa ada kemiringan yang ekstrim. Terkecuali pada bagian embung yang 

memiliki kedalaman kurang lebih 6 meter. Dengan kontur yang seperti ini 

daerah sekitar embung dapat dijadikan sebagai taman dan ruang publik. 

Daerah selain embung dapat di bangun apa saja karena tidak memiliki 

kemiringan. 

2) Arah matahari 

Arah matahari bergerak dari bagian kanan lahan lalu ke kiri atau dari timur 

ke barat. Orientasi bangunan dengan tribun berfokus di timur dan barat 

bertujuan meminimalisir cahaya matahari berlebihan yang masuk ke dalam 

stadion. 

3) Iklim lokal 

Berdasarkan data BMKG per November 2019, curah hujan di sekitar ITERA 

4,8 mm dengan kecepatan angin rata-rata 72,9 m/s. Berdasarkan data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa curah hujan pada bulan November 2019 dapat 

dikatakan rendah dengan kecepatan angin menengah atau moderate wind. 

Suhu rata-rata pada bulan November 2019 tercatat rata-rata pada 28,1°C. 

Selanjutnya, arah angin rata-rata pada bulan November 2019 berada sekitar 

196°.  
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4) Aksesibilitas 

Lahan dapat dijangkau menggunakan kendaraan umum dan kendaraan 

pribadi melalui gerbang selatan Institut Teknologi Sumatera. Dilalui oleh 

jalan primer menuju Kota Baru, menjadikan lahan ini mudah diakses dan 

terlihat dari luar kawasan Institut Teknologi Sumatera. 

5) Bangunan Eksisting 

Bangunan di sekitar lahan merupakan gedung gedung perkuliahan dan 

penunjang perkuliahan ITERA. 

 

Gambar 3.3. Masterplan Institut Teknologi Sumatera 
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6) Visual ke dalam dan ke luar site 

Pada bagian dalam lahan dapat ditemukan padang rumput yang didominasi 

dengan bekas perkebunan jagung. Tanah yang cenderung kering dengan 

persebaran semak yang banyak ditemukan di sekitar embung. Tidak ada 

ditemukan vegetasi yang memiliki tinggi lebih dari 5 meter yang dapat 

dipertahankan menjadi existing. 

 

Gambar 3.4. Visual ke Dalam Site 

Penglihatan ke arah luar dari lahan merupakan gedung-gedung perkuliah 

ITERA yang terdapat di bagian utara lahan. Selanjutnya, di bagian barat 

terdapat gerbang utama Kebun Raya ITERA dan taman yang terletak di jalur 

masuk tersebut. 

 
Gambar 3.5. Visual ke Luar Site 

 


