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 BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Sepak bola merupakan olahraga terpopuler di seluruh negara dunia 

termasuk Indonesia. Di Lampung sepak bola berkembang pesat, dengan 

berdirinya beberapa klub sepak bola memiliki prestasi di wilayah regional 

maupun nasional contohnya Badak Lampung dan lampung sakti. Klub 

sepak bola ini mengembangkan bakat anak usia dini dan remaja. Minat 

masyarakat Lampung untuk menonton pertandingan sepak bola memiliki 

minat sangat tinggi.  

 

Hal tersebut mendorong pihak pemerintah yang bekerjasama dengan 

ITERA untuk mengadakan Stadion sepakbola yang berstandarkan FIFA. 

ITERA sebagai Perguruan tinggi negeri memerlukan fasilitas olahraga. 

Pengadaan fasilitas olahraga yaitu stadio menjadi peran penting dalam 

memberikan sarana umum bagi mahaiswa dan masyarakat, sebagai tempat 

berkumpul dan acara besar kampus. Selain itu kebutuhan stadion ini juga 

karena akan diadakannya PON (Pekan Olahraga Nasional) di daerah 

Lampung pada tahun 2024, yang didukung pemerintah daerah langsung dan 

bekerjasama dengan ITERA dimana sebagai lokasi stadion. 

 

Laporan akhir Stadion olahraga ITERA berisi tentang data terkait stadion 

dan rancangan stadion ITERA. Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk 

memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana  Prodi Arsitektur Jurusan 

Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan ITERA. Data-data yang sudah 

terkumpul dari literasi yang penulis dapat dan juga hasil wawancara dari 

narasumber yang berkaitan dengan stadion. Data-data yang didapat ini akan 

digunakan sebagai acuan dalam desain Tugas Akhir yaitu desain Stadion 

olahraga ITERA. 
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1.2 Program 

Stadion yang akan di rancang menggunakan standar FIFA standar ini 

digunakan seluruh dunia. Stadion yang berdiri di ITERA dapat digunakan 

pertandingan nasional. Bangunan stadion akan menjadi ikonnya kampus 

ITERA Lampung. 

Stadion ITERA akan dikembangkan dengan sifat yang komersial. Stadion 

ITERA di isukan sebagai penyelenggara PON Lampung pada 2024. stadion 

ini juga diharapkan tidak hanya digunakan saat penyelenggaraan PON dan 

acara tahunan ITERA saja, tetapi stadion ini dapat terus digunakan dengan 

adanya beberapa fasilitas pendukung terkait tentang kebutuhan civitas 

ITERA, mahasiswa dan masyarakat umum. Penggunaan stadion yang 

berkelanjutan juga bergantung pada segi perawatan.  

 

1.3 Asumsi asumsi 

Untuk proyek perancangan ini diasumsikan bahwa 

1. Seluruh anggaran proyek stadion ITERA ditanggung oleh pemerintah. 

2. Proyek akan dibangun beberapa tahun kedepan dan akan dilaksanakan 

secepatnya. 

3. Tidak ada Batasan dalam material dan juga dalam bentukan bangunan. 

4. Kawasan akan dibentuk ulang demi kemudahan dalam membuat akses 

seperti sirkulasi bus pemain dan kendaraan pengunjung stadion 

ITERA. 

5. Kawasan sekeliling akan menjadi ramai dan berkembang secara pesat 

dikarenakan ada tempat ruang terbuka yang sangat nyaman dan 

perguruan tinggi negeri besar. 

6. Tidak berkontur. 

7. Ultilitas sudah terancang sesuai desain stadion. 

 
 
 
 


