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7 BAB III 

ANALISIS PERANCANGAN 

3.1. Analisis Kegiatan dan Pengguna 

3.1.1. Kegiatan dan Pengguna  

 Stadion sepak bola memiliki fungsi utama untuk melakukan latihan 

ataupun pertandingan sepak bola oleh para pemain. Selain lapangan 

utama, pemain juga memiliki fasilitas latihan yaitu ruang latihan indoor 

yang digunakan untuk pemanasan kecil sebelum melangsungkan 

pertandingan dan ruang latihan beban yang biasa digunakan untuk 

latihan fisik. Para pemain juga memiliki ruang ganti khusus yang 

dilengkapi dengan ruang pelatih, ruang pijat, toilet dan shower.  Dalam 

sebuah stadion sepak bola minimal terdapat dua ruang ganti pemain. 

Saat pergelaran sebuah pertandingan, akan mendatangkan penonton 

yang ingin menonton pertandingan. Para penonton tersebut akan 

menonton pertandingan dari tribun yang mengelilingi stadion dan  

difasilitasi dengan toilet serta parkir. Bagi media disediakan ruang kerja 

di dalam stadion sedangkan bagi penonton VIP/VVIP disediakan 

fasilitas khusus seperti lounge dan cafeteria.  

 Selain ruang kerja media, kantor bagi pengelola stadion juga berada 

didalam bangunan utama. Terdapat ruang kerja bagi direktur, 

sekretaris, staf pengelola, ruang arsip serta ruang pertemuan untuk 

rapat. Kantor pengelola aktif setiap hari kerja untuk mengelola dan 

mengatur operasiona stadion.  

 Ada beberapa fasilitas umum lain yang juga disediakan pada rancangan 

stadion ini baik itu fasilitas olahraga maunpun yang bukan. Untuk 

fasilitas olahraga lain yang ditambahkan yaitu lapangan voli, 

badminton, basket, jogging track dan fitness centre. Fasilitas selain 

olahraga yang tersedia yaitu convention hall, restoran, pertokoan dan 

ruang-ruang terbuka. Fasilitas-fasilitas ini dapat digunakan pengunjung 
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umum setiap hari. Khusus untuk fasilitas yang bersifat komersil 

beberapa akan dikelola langsung oleh pihak pengelola stadion dan 

sebagian lainnya untuk disewakan.  

 

3.2. Analisis Lahan 

3.1.2. Analisis Lokasi 

1. Lokasi 

(Sumber : itera.ac.id) 

Lahan dengan luas lebih dari 28 hektar ini terletak di kawasan 

kampus ITERA tepatnya di jalan Endro Suratmin. Lokasi lahan ini 

tepat di batas timur dan selatan lahan ITERA yang dekat dengan 

kebun raya ITERA seta permukiman warga. Meski dekat dengan 

pusat keamanan dan kesehatan, lokasi ini kurang stategis untuk 

membangun pusat kegiatan umum karena letaknya yang cukup 

jauh dengan pusat transportasi seperti bandara, terminal dan stasiun 

kereta api. 

 

 

 

Gambar 3.1 Posisi bentuk lahan 
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No Bulan 

Suhu Rata - 
Rata 

Kelembaban 
Kecepatan 

Angin 
Tekanan Curah Hujan 

( °C ) ( % ) ( m/s ) ( hpA ) ( mm ) 

1 Januari 2.663.093.638 8.361.709.229 2.777.956.989 9.985.191.084 0.071818996 

2 Februari 2.648.147.321 8.589.300.595 2.550.744.048 9.995.904.514 0.071577381 

3 Maret 2.646.821.237 8.503.864.247 2.641.935.484 9.986.270.161 0.064202509 

4 April 2.726.436.675 8.284.883.075 2.562.977.541 9.976.613.799 0.058068997 

5 Mei 2.726.521.348 8.158.161.798 2.867.183.637 9.984.065.633 0.021842697 

  

(Sumber : MKG ITERA) 

2. Iklim lokal 

Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis lebab yang 

memiliki dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Udara 

tropis lembab memiliki curah hujan, suhu udara, kelembaban dan 

kecepatan angin yang cukup tinggi. Di Lampung sendiri menjadi 

daerah dengan curah hujan yang tinggi saat musim hujan dan suhu 

udara yang tinggi saat musim panas. Kecepatan angin di kawasan 

ITERA juga cukup tinggi sehingga saat musim panas udara di area 

ini akan sangat berdebu karena angin tersebut. Berikut ini 

merupakan data iklim di kawasan ITERA sepanjang tahun 2019 

yaitu :  

 

Table 3.1 data iklim daerah lampung 2019 
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3. Aksesibilitas 

 

Berikut ini merupakan jarak dan waktu tempuh menuju ke 

beberapa sarana umum ketika diakses dengan kendaraan motor 

atau mobil. 

Stasiun Tanjung Karang terletak di Jl. Kota Raja No.1, Gn. Sari, 

Engal, Kota Bandar Lampung, yang berjarak 9,5 kilometer dari 

lokasi proyek dengan waktu tempuh kurang lebih 25 menit. 

(Sumber : Google Maps) 

(Sumber : Google Maps) (Sumber : Google Maps) 

Gambar 3.2 Peta menuju stasiun Tanjung Karang 

Gambar 3.3 Peta menuju bandara Raden Inten Gambar 3.4 Peta menuju terminal Rajabasa 

Bandara Raden Inten II terletak di Brantiraya, Kec. Natar, Kabupaten 

Lampung Selatan yang berjarak 32,1 kilometer dari lahan proyek 

dengan waktu tempuh kurang lebih 31 menit. 
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Terminal Rajabasa terletak di Jl. ZA. Pagar Alam, Rajabasa, Kec. 

Rajabasa, Kota Bandar Lampung, yang berjarak 12,2 kilometer dari 

lahan proyek dengan waktu tempuh kurang lebih 23 menit. 

 

Rumah Sakit Immanuel terletak di  Jl. Soekarno Hatta No.1, Way 

Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang berjarak 4,2 

kilometer dari lahan proyek dengan waktu tempuh kurang lebih 9 

menit. 

 

Rumah Sakit Urip Sumoharjo terletak Jl. Urip Sumoharjo No.200, Gn. 

Sulah, Way Halim, Kota Bandar Lampung, yang berjarak 5,5 

kilometer dari lahan proyek dengan waktu tempuh kurang lebih 14 

menit. 

(Sumber : Google Maps) 

(Sumber : Google Maps) 

 

(Sumber : Google Maps) 

 

Gambar 3.5 Peta menuju Rumah Sakit Imanuel 

Gambar 3.6 Peta menuju Rumah Sakit Advent 
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Rumah Sakit Advent terletak Jl. Teuku Umar No.48, Sidodadi, Kec. 

Kedaton, Kota Bandar Lampung yang berjarak 8,7 kilometer dari 

lahan proyek dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit  

 

Polsek Sukarame terletak Jalan Letjen Ryacudu No. 1 Sukarame, 

Bandar Lampung yang berjarak 3,1 kilometer dari lahan proyek 

dengan waktu tempuh kurang lebih 7 menit. 

 

Markas Polda Lampung terletak Way Huwi, Jati Agung, Lampung 

Selatan yang berjarak 5,8 kilometer dari lahan proyek dengan waktu 

tempuh kurang lebih 11 menit.  

  

(Sumber : Google Maps) 

 

(Sumber : Google Maps) 

 

Gambar 3.7 Peta menuju Polsek Sukarame 

Gambar 3.8 Peta Menuju markas  POLDA 


