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ABSTRAK 

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang terutama mengenai sepak 

bolanya. Untuk memenuhi animo masyarakat terhadap sepak bola Indonesia, 

maka Indonesia membuat kompetisi Liga Indonesia yang hanya boleh diikuti oleh 

klub professional. Persyaratan untuk menjadi sebuah klub profesional, oleh PSSI 

berdasarkan regulasi dari AFC mencangkup beberapa hal, terutama yaitu 

Finansial, mengelola sumber dana sebagai sumber modal klub; dan Infrastruktur, 

klub harus memiliki kelengkapan sarana dan prasarana untuk sebuah klub sepak 

bola. Bandar Lampung adalah salah satu kota di Lampung yang memiliki prestasi 

sepak bola yang cukup baik dengan sarana olahraganya yaitu Stadion Sumpah 

Pemuda. Stadion Sumpah Pemuda sebagai markas klub sepak bola Badak 

Lampung belum sesuai standar AFC sehingga perlu dilakukan redesain terhadap 

Stadion Sumpah Pemuda yang dapat memenuhi  kebutuhan  terhadap  animo  

yang  besar  dan persyaratan sebagai stadion yang memiliki skala pelayanan baik 

nasional maupun internasional. Rencana Redesain Stadion Sumpah Pemuda 

nantinya akan dirancang dengan pendekatan Arsitektur Futuristik. Penerapan 

konsep tersebut diharap dapat optimal dalam fungsi bangunan, serta Bentuk 

modern dan dinamis Futuristik diharapkan menjadi bangunan iconic Lampung. 

ABSTRACT: Indonesia as a developing country, especially regarding football. To 

meet the public's interest in Indonesian football, Indonesia created the Indonesian 

League competition which only professional clubs could participate in. The 

requirements to become a professional club, by PSSI based on regulations from 

the AFC include several things, especially Financial, managing sources of funds 

as a source of club capital; and Infrastructure, the club must have complete 

facilities and infrastructure for a football club. Bandar Lampung is one of the 

cities in Lampung that has quite good football achievements with its sports 
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facilities, namely the Youth Pledge Stadium. The Youth Pledge Stadium as the 

headquarters of the Badak Lampung football club is not yet in accordance with 

AFC standards so it is necessary to redesign the Youth Pledge Stadium which can 

meet the needs of the great interest and requirements as a stadium that has a 

service scale both nationally and internationally. The Youth Pledge Stadium 

Redesign plan will later be designed with a Futuristic Architecture approach. The 

application of the concept is expected to be optimal in the function of the building, 

as well as a modern and dynamic futuristic form that is expected to become an 

iconic building of Lampung. 

 

Kata kunci : Stadion, Sepak Bola, Stadion Sumpah Pemuda, Arsitektur 

Futuristik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sepak bola saat ini telah berkembang menjadi olahraga yang populer serta 

menjadi sebuah hiburan/entertaiment yang bisa dinikmati oleh siapa saja di 

dunia. Sepak bola pun sangat populer di Indonesia. Indonesia sebagai salah 

satu negara yang berkembang terutama mengenai sepak bolanya mencoba 

berusaha terus meningkatkan mutu persepak bolaan yang ada.   

Sebagai wadah penggemar sepak bola di Indonesia untuk menikmati 

pertandingan olahraga sepak bola, maka Indonesia membuat kompetisi setiap 

tahunnya yang disebut dengan Liga Indonesia. Liga Indonesia diikuti oleh 

klub-klub professional dari beberapa daerah di Indonesia. Namun dalam 

mengikuti kompetisi tersebut, PSSI (Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia) 

selaku badan sepak bola di Indonesia mempunyai regulasi bahwa yang dapat 

mengikuti kompetisi ini hanyalah klub yang telah memenuhi kriteria klub 

profesional. Persyaratan untuk menjadi sebuah klub profesional, PSSI 

(Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) melakukan verifikasi klub 

berdasarkan regulasi dari AFC (Asian Football Club) sebagai badan sepak bola 

se-Asia. Verifikasi sebagai persyaratan klub profesional yang dimaksud 

mencangkup beberapa hal sebagai berikut:   

- Legal, klub harus menjadi perseroan atau berbadan hukum,  

- Finansial, mengelola sumber dana sebagai sumber modal klub,  

- Personal administrasi, mengelola klub secara mandiri,  

- Suporting, klub harus memiliki pembinaan terhadap pemain muda,  

- Infrastruktur, klub harus memiliki kelengkapan sarana dan prasarana untuk 

sebuah klub sepak bola. 
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Seperti halnya di daerah daerah lain di Indonesia sepak bola juga populer 

di Bandar Lampung . Hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya klub-klub 

sepak bola di Lampung. Bandar Lampung sendiri memililki tiga klub 

profesional yaitu Perseru Badak Lampng FC, Lampung Sakti, dan Lampung 

FC. Kondisi animo masyarakat terhadap sepak bola sangatlah tinggi dilihat dari 

seluruh wilayah di Indonesia yang memiliki fans klub yang besar dan memiliki 

komunitas di setiap klubnya. 

Dengan tingginya animo masyarakat terhadap sepak bola sangat di 

sayangkan bahwa kepopuleran olahraga sepak bola di Bandar Lampung ini 

tidak diiringi dengan perkembangan sepak bola di Bandar Lampung. 

Perkembangan kualitas sepak bola di Bandar Lampung sendri tidak mengalami 

peningkatan, hal ini dapat di lihat dari klub sepak bola Bandar Lampung yang 

tidak kunjung mendapatkan prestasi di kompetisi nasional dan salah satu klub 

sepak bola yaitu Badak Lampung mengalami penurunan prestasi. Dimana 

Badak Lampung pernah bermain dan menjadi tuan rumah di Liga 1 namun pada 

tahun berikutnya Badak Lampung hanya bermain dan terpilih menjadi tuan 

rumah babak penyisihan Grup A pada Liga 2 2020. Ditambah dengan pemain 

sepak bola di Bandar Lampung yang belum bisa mencetak pemain yang 

berkualitas yang mampu tembus ke jenjang tim nasional. 

Salah satu tidak berkembangnya kualitas sepak bola di Bandar Lampung 

yakni belum memililki fasilitas pusat pelatihan sepak bola yang memadai 

seperti yang disebutkan dalam Regulasi standar AFC. Penyediaan fasilitas 

pusat pelatihan sepak bola (stadion) terbesar yang dimiliki Bandar Lampung 

yaitu Stadion Sumpah Pemuda yang merupakan stadion yang penggunaannya 

melayani wilayah provinsi. Menurut SK SNI T-25-1991-03: Tata Cara 

Perencanaan Teknik Bangunan Stadion untuk stadion yang penggunaannya 

melayani wilayah provinsi masuk dalam klasifikasi tipe A (kapasitas tempat 

duduk 30.000-50.000 kursi), sedangkan kondisi Stadion Sumpah Pemuda saat 

ini hanya masuk dalam klasifikasi tipe B (kapasitas tempat duduk 30.000 

tempat duduk). Selain belum sesuainya tipe stadion, Stadion Sumpah Pemuda 

juga belum sesuai dengan standar kelayakan infrastrukutr, sarana dan prasarana 

menurut SK SNI T-25-1991-03: Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan 
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Stadion dan Regulasi Stadion standar AFC. Seperti tribun suporter yang 

memanjang terbuat dari semen yang sudah mulai rusak, belum beratap, dengan 

kapasitas yang jauh belum memadai. Toilet penonton yang rusak dan tidak 

sesuai jumlahnya. Tidak memenuhi kebutuhan ruang dan fasilitas di dalam 

ruang seperti pada ruang media, ruang ganti pemain dan ruang wasit, ruang 

medis dan ruang doping yang difungsikan dalam satu ruang dan tidak layak, 

tidak adanya ruang IP/MO, tidak ada ruang genset, bench yang sudah rusak, . 

Dan masih banyak lagi hal yang belum sesuai dengan syarat standar yang ada.  

Melihat animo masyarakat terhadap sepak bola serta 

mengembangkan persepak bolaan Lampung, sangat diharapkan agar klub 

lokal Lampung dapat terus berlaga di kompetisi Liga Indonesia 

begitupun nantinya stadion dapat digunakan oleh klub interlokal untuk 

berbagai kelas pertandingan. Maka perlu adanya sebuah stadion yang 

mampu memenuhi kebutuhan animo yang besar serta memenuhi kebutuhan 

fasilitas pusat pelatihan sepak bola dengan persyaratan sebagai stadion yang 

memiliki skala pelayanan nasional, yaitu dengan meredesain Stadion Sumpah 

Pemuda. Melalui redesain pada stadion sepak bola di PKOR ini diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan akan sepak bola pada wilayah Lampung 

khususnya dan juga dapat menjadi salah satu stadion bertaraf nasional. 

Untuk memenuhi tuntutan sepak bola modern dan tuntutan standar SNI 

hingga AFC yang memerlukan fleksibilitas ruang yang tinggi, fasilitas yang 

sesuai standar kelayakan, ekspresi struktur penunjang atap yang berfungsi 

sebagai pelindung penonton pada bagian tribun yang bebas kolom, serta harus 

bisa melindungi pengguna pada ruang di bawahnya yang bermobilitas tinggi, 

hingga visual fasad modern sebagai daya tarik baik pengunjung maupun klub 

lokal dan klub interlokal untuk bermain dan menyewa stadion, maka 

perancangan kembali Stadion Sumpah Pemuda nantinya akan dirancang 

dengan pendekatan Arsitektur Futuristik.  

Futuristik dalam segi arsitektur yaitu bagaimana membentuk citra pada 

bangunan yang mengesankan bahwa bagunan itu berorientasi ke masa depan 

atau citra bahwa bangunan itu selalu mengikuti perkembangan zaman. 

Konsep futuristik adalah salah satu pendekatan perancangan yang 
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menekankan pada fleksibilitas dan kapabilitas ruang sehingga kedepannya 

bangunan ini dapat digunakan dalam jangka watu yang panjang dan tidak 

hanya digunakan untuk kegiatan berolahraga saja bisa digunakan untuk 

kegiatan besar lainnya seperti konser musik. 

Redesain Stadion Sumpah Pemuda dengan penerapan konsep Futuristik 

diharap dapat optimal dalam fungsi bangunan, bentuk modern dan dinamis. 

Pendekatan ini dirasa dapat menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan 

yang ada dan penerapan konsep tersebut diharap dapat optimal dalam fungsi 

bangunan, bentuk modern dan dinamis pada Stadion Sumpah Pemuda sesuai 

dengan melihat perkembangan olahraga sepak bola yang semakin 

berkembang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada perancangan ini, yaitu: 

a. Penelitian ini mencakup kelayakan/standar infrastruktur pada Stadion 

Sumpah Pemuda Bandar Lampung. 

b. Bagaimana mewujudkan Stadion Sumpah Pemuda sebagai fasilitas pusat 

pelatihan klub profesional yang sesuai dengan standar kelayakan bangunan 

menurut SK SNI T-25-1991-03 dan syarat standar AFC? 

c. Bagaimana pendekatan Arsitektur Futuristik mampu menunjang fungsi 

dari Stadion Sumpah Pemuda? 

 

1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari Redesain Stadion Sumpah Pemuda adalah : 

a. Menyediakan fasilitas yang memadai sebagai wadah untuk menampung 

besarnya animo masyarakat terhadap sepak bola di Lampung. 

b. Memenuhi standar kelayakan bangunan pada Stadion Sumpah Pemuda 

menurut SK SNI T-25-1991-03 dan syarat standar AFC 

c. Mewujudkan visual fasad modern dengan citra bangunan yang terus 

mengikuti perkembangan zaman pada bangunan Stadion Sumpah Pemuda 

dengan pendekatan Arsitektur Futuristik. 
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1.4. Manfaat Perancangan 

Adapun manfaat dari perancangan ini antara lain: 

a. Memberikan wawasan tentang standar kebutuhan ruang stadion yang 

sesuai dengan standar SNI dan AFC 

b. Penerapan konsep arsitektur futuristik pada suatu bangunan stadion, dan 

memberikan  pengetahuan tentang tingkat kenyamanan pengguna terhadap 

sirkulasi dan fasilitas dalam stadion dengan standar yang telah di tetapkan  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam penulisan laporan hasil 

kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan perancangan, manfaat 

perancangan, sistematika penulisan dan kerangka pikir perancanaan. 

BAB 2. LANDASAN PUSTAKA 

Menguraikan pembahasan tentang stadion sepak bola, menguraikan standar-

standar terkait judul. Serta menguraikan pembahasan terkait pendekatan yang 

terapkan, yaitu Arsitektur Futuristik,  

BAB 3. METODE PERANCANGAN 

Menjelaskan tentang metode pengumpulan data dan metode perancangan yang 

digunakan dalam merancang konsep Stadion Sumpah Pemuda. 

BAB 4. ANALISIS PERANCANGAN 

Menjelaskan tentang analisis yang dilakukan untuk merancang bangunan 

Stadion Sumpah Pemuda berupa analisis mikro, kontekstual tapak, aspek 

fungsional dan aktivitas, dan spasial. 

BAB 5. KONSEP PERANCANGAN 

Menguraikan tentang konsep perancangan tapak, perancangan arsitektur, dan 

utilitas. 
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BAB 6. PENUTUP 

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran setelah melakukan perancangan 

banguanan Redesain Stadion Sumpah Pemuda dengan pendekatan Arsitektur 

Futuristik. 

 

1.6. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Diagram Alur Pikir Penelitian  

Latar Belakang 

1. Sepak bola menjadi sebuah hiburan/entertaiment yang populer bisa dinikmati oleh 

siapa saja di dunia  begitupun di Indonesia, khususnya Lampung dengan animo 

masyarakat yang cukup besar. 

2. Keberadaan stadion sebagai wadah berkegiatan sepak bola semestinya didukung 

dengan fasilitas yang layak 

3. Untuk memenuhi tuntutan sepak bola modern yang memerlukan fasilitas penunjang 

yang sesuai standar kelayakan pembangunan Stadion 

Menghasilkan prinsip perancangan Stadion Sumpah Pemuda melalui pendekatan 

Arsitektur Futuristik yang  mengarah ke bangunan masa depan. 

Rumusan Masalah 1 Bagaimana mewujudkan Stadion Sumpah Pemuda 

sebagai fasilitas pusat pelatihan klub profesional 

yang sesuai dengan standar kelayakan bangunan 

menurut SK SNI T-25-1991-03 dan syarat standar 

AFC? 

2 Bagaimana pendekatan Arsitektur Futuristik 

mampu menunjang fungsi dari Stadion Sumpah 

Pemuda? 

1.  

Bangunan dengan  pendekatan Arsitektur 

futuristi yang mengarah kepada segala sesuatu 

tentang masa depan, futuristik pada bangunan 

mencerminkan bahwa perencanaan dan 

pembangunanya berusaha untuk mencerminkan 

masa depan. Metode Perancangan 

1. Melakukan studi pustaka dan literatur. 

2. Melakukan studi lapangan. 

3. Melakukan wawancara. 

4. Dokumentasi. 

5. Menganalisis dan menyesuaikan desain dengan literatur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Redesain 

A. Pengertian Redesain 

Redesain yang berasal dari kata redesign, terdiri dari dua kata yaitu re- dan 

design. Dalam bahasa inggris penggunaan kata re mengacu pada 

pengulangan atau melakukan kembali dan desain berarti 

merencanakan/membentuk, sehingga redesain dapat diartikan sebagai 

merencanakan ulang / membentuk ulang sesuatu yang ada. 

Berikut beberapa definisi redesain dari berbagai sumber:  

• Menurut American Heritage Dictionary (2006) “redesain means to make 

a revision of the appearance or function of”, yang dapat diartikan 

membuat revisi dalam penampilan atau fungsi. 

• Menurut Collins English Dictionary (2009), “redesign is to change the 

design of (something)”, yang dapat diartikan mengubah desain dari 

(sesuatu). 

• Menurut Salim’s Ninth Collegiate English_Indonesian Dictionary 

(2000), redesign berarti merancang kembali. 

 

B. Klasifikasi Redesain 

Dalam konteks perancangan kembali bangunan ataupun kawasan 

kota, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yang meliputi; 

redevelopment, sentrifikasi, konservasi, preservasi, rehabilitasi, renovasi, 

restorasi, dan rekonstruksi. 

Berdasarkan pada penggolongan bobot yang meliputi tingkat, sifat, 

dan skala dari perubahan itu sendiri. Kategori dari peremajaan bangunan 
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maupun kawasan kota dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian1, 

yaitu: 

1) Redevelopment 

Merupakan upaya pembangunan kembali bangunan ataupun kawasan 

kota dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sebagian atau 

seluruh dari sarana dan prasarana yang sudah ada, yang sebelumnya telah 

dinyatakan masih atau sudah tidak dapat dipertahankan kehadirannya. 

Perubahan secara struktural dari peruntukan lahan dan  profit  sosial 

ekonomi akan berhubungan dengan ketentuan pembangunan  yang  

mengatur intensitas pembangunan baru (KLB, KDB, GSB dan 

ketinggian bangunan). 

2) Sentrifikasi 

Upaya peningkatan vitalitas suatu kawasan Kota melalui peningkatan 

kualitas lingkungan, namun tanpa menimbulkan perubahan yang  berarti  

dari struktur fisik kawasan Kota dengan mengandalkan kekuatan pasar 

dengan cara memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang ada. 

3) Konservasi 

Upaya untuk memelihara dan melestarikan bangunan atau lingkungan 

pada kondisi yang sudah ada, untuk mencegah  terjadinya  proses  

kerusakan. Upaya konservasi pada dasarnya juga merupakan proses 

preservasi, namun dengan mempertahankan kegunaan dari tempat 

tersebut untuk menampung dan memberi wadah bagi kegiatan yang sama 

seperti kegiatan asalnya. Jadi, konservasi merupakan suatu proses daur 

ulang dari sumber daya tersebut. 

4) Preservasi 

Upaya untuk memelihara dan melestarikan potensi lingkungan yang ada 

serta mencegah terjadinya proses kerusakan. Umumnya cara ini 

dipergunakan untuk melindungi bangunan ataupun kawasan dengan nilai 

sejarah dan nilai arsitektural yang tinggi dari kehancuran. 

5) Rehabilitasi 

                                                                 
1 (Budi dalam Rizki, 2001: 16), 
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Pada dasarnya merupakan upaya untuk mengembalikan suatu unsur- 

unsur bangunan ataupun kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, 

kemunduran atau degradasi kepada kondisi aslinya sehingga  dapat  

berfungsi kembali sebagaiman mestinya. 

6) Renovasi 

Upaya untuk merubah sebagian atau beberapa bangunan tua terutama 

bagian dalamnya (interior) dengan tujuan agar bangunan tersebut dapat 

diadaptasikan untuk menampung fungsi atau kegunaan baru atau  fungsi 

yang sama dengan persyaratan yang baru (modern). 

7) Restorasi 

Upaya untuk mengembalikan kondisi suatu tempat pada kondisi aslinya 

dengan menghilangkan tambahan-tambahan yang timbul kemudian, serta 

memasang atau mengadakan kembali bagian-bagian yang  telah  hilang 

tanpa menambahkan unsur-unsur baru ke dalamnya. 

8) Rekonstruksi 

Upaya untuk mengembalikan kondisi atau membangun kembali suatu 

tempat sedekat mungkin dengan wujudnya semula. Proses ini dilakukan 

untuk mengadakan kembali tempat-tempat yang telah rusak atau bahkan 

telah hampir punah. 

 

C. Pemilihan Redesain pada Perancangan 

Berdasarkan klasifikasi di atas, maka pada perancangan kembali 

Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung akan lebih mengarah pada 

perancangan dalam kategori redevelopment dengan sistem pembongkaran 

sebagian sarana dan prasarana yang telah ada untuk digantikan atau 

menambah atau merubah dengan sarana dan prasarana baru yang lebih 

mewadahi dengan penerapan pendekatan Arsitektur Futuristik. Seperti 

membongkar tribun yang sudah ada, digantikan dengan tribun baru dengan 

spesifikasi sesuai standar, dapat menampung lebih banyak penonton dan di 

bawah tribun dapat dimanfaatkan untuk menambah ruangan dan menata 

kembali tata ruang sesuai standar yang ada.  



22 
 

2.2. Tinjauan Stadion 

A. Definisi Stadion 

1) Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Lapangan olahraga yang dikelilingi tempat duduk, biasanya untuk 

tempat pertandingan sepak bola. 

2) Berdasarkan Standar Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Stadion 

Stadion adalah bangunan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga 

sepakbola dan atau atletik serta fasilitas untuk penontonnya. Pada skala 

Kota dan Daerah stadion merupakan prasarana olahraga utama, karena 

keberadaannya yang dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan olahraga, 

artinya dapat dilaksanakan beberapa kegiatan olahraga pada satu area. 

Pada pendekatan Kota, stadion merupakan spasial tersendiri dalam 

susunan ruang kota yang keberadaannya. 

3) Berdasarkan terjemahan dari Hand Book of Sport and Recreation 

Stadion adalah lapangan lomba lari di kota-kota, tempat 

penyelenggaraan pertandingan pertandingan, dan pada akhirnya 

digunakan untuk pertunjukkan atletik lainnya. Stadion dapat berarti pula 

lapangan atau lintasan untuk lomba atletik atau tim dalam sebuah arena 

yang dikelilingi oleh tribunmenaik untuk akomodasi penonton berdiri 

atau duduk, dengan penutup atap yang menutupi atau tidak menutupi 

lapangannya. 

4) Kesimpulan pengertian stadion  

Stadion adalah bangunan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga 

sepakbola atau atletik serta fasilitas untuk penontonnya berupa tribun 

yang mengelilingi lapangan untuk akomodasi penonton berdiri atau 

duduk, dengan penutup  atap yang menutupi atau tidak menutupi 

lapangannya. Dan juga merupakan prasarana olahraga utama, karena 

keberadaannya yang dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan olahraga, 

artinya dapat dilaksanakan beberapa kegiatan olahraga pada satu area.  
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B. Sejarah Perkembangan Stadion 

Kata Stadion berasal dari kata Yunani  "stadion"  yang merupakan  

ukuran panjang, yaitu antara 180-200m (1 stadium = 600 feet yunani; 

atau 606 feet lebih 9 inchi; atau 185 meter), kemudian diadaptasi ke bahasa 

Latin (stadium) dan ke bahasa Inggris (stadium). Yang berarti lapangan 

olahraga. Stadion tertua yang diketahui  adalah  di  Olympia,  di  barat  

Peloponnese,  Yunani,  di mana Olimpiade kuno diadakan sejak 776 SM. 

Awalnya pertandingan hanya terdiri dari olahraga yaitu lari sprint sepanjang 

lintasan lari stadion. Oleh karena itu panjang stadion Olympia di Yunani 

telah dijadikan patokan sebagai ukuran jarak (sekitar 190 meter atau 210 

yard). Proses standarisasi lintasan lari dengan panjang 180-200 meter (200-

220 yd) ini diikuti oleh orang-orang Romawi kuno. Stadion Yunani dan 

Romawi telah ditemukan di sejumlah kota-kota kuno, mungkin yang 

paling terkenal adalah di Stadion Domitianus, di Roma, Italia. 

 
Gambar 2.1. Stadion Domitianus, di Roma, Italia. 

Sumber : http://vennuc.blogspot.com/2015/09/panathenaic-stadium-yunani 

 

Perkembangan stadion modern diikuti dengan adanya lapangan sepak 

bola, lintasan lari, dan area olahraga lainnya mengikuti perkembangan 

jumlah cabang olahraga yang dilombakan dalam olimpiade berskala dunia. 

Dengan mengikutsertakan beberapa cabang olahraga, maka stadion 

olimpiade menambahkan standar lapangan dengan penambahan lintasan lari  

sprint, lintasan lompat jauh, lintasan lompat jangkit, lintasan lompat galah, 

http://vennuc.blogspot.com/2015/09/panathenaic-stadium-yunani
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lintasan lompat tinggi, area tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, 

dan lainnya.2 

 

C. Klasifikasi Kelas Stadion 

1) Klasifikasi stadion menurut buku Tata Cara Perencanaan Teknik 

Bangunan Stadion, tahun 1991 adalah: 

a) Stadion Terbuka, Stadion Sepak bola dengan arena permainannya 

terbuka atau tanpa atap.  

b) Stadion Tertutup, Stadion Sepak bola yang semua ruangan dan arena 

olahraganya berada di dalam gedung. 

c) Stadion Bergerak, kombinasi dari stadion terbuka dan tertutup yang 

merupakan perpaduan teknologi tinggi, atap stadion ini dapat 

membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan. 

2) Tipe Stadion Berdasarkan Olahraga yang Diakomodasi 

a) Stadion sepak bola, stadion yang fungsinya dikhususkan untuk 

olahraga sepak bola saja. 

b) Stadion Olimpik, stadion yang berfungsi tidak hanya untuk sepak 

bola saja, namun juga terdapat fasilitas untuk olahraga atletik juga.  

3) Tipe stadion menurut buku Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan 

Stadion, tahun 1991 adalah: 

 

Tabel 2.1. Tipe Stadion berdasarkan kapasitas tempat duduk 

 Tipe A Tipe B Tipe C 

Kapasitas 

Penonton dan 

Wilayah 

Pelayanan 

Penggunaannya 

melayani wilayah 

Propinsi dengan 

kapasitas tempat duduk 

mencapai 30.000-

50.000 kursi. 

Penggunanya melayani 

wilayah kabupaten atau 

kotamadya denagan 

kapasitas tempat duduk 

10.000 - 30.000 kursi 

Penggunanya melayani 

wilayah Kecamatan 

denag kapasitas tempat 

duduk 5.000- 10.000 

kursi 

Jumlah 

lintasan 

lari 

minimal 

100m 8 8 8 

400 8 6 6 

Sumber : Tata Cara Perancangan Teknik Bangunan Stadion, 1991 
 

                                                                 
2 Wikipedia (2016). 
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Menurut FIFA, secara umum stadion yang menggelar pertandingan 

internasional memiliki kapasitas 30.000 tempat duduk bahkan lebih ideal 

untuk menyediakan kapasitas 40.000 tempat duduk.  

 

D. Kegiatan Utama di Stadion 

Kegiatan utama di Stadion dapat dikelompokkan dalam beberapa 

jenis menurut sifatnya3, yaitu :  

1. Kegiatan olahraga, yaitu kegiatan yang meliputi latihan dan 

pertandingan olahraga yang biasa dilakukan oleh para atlit olahraga 

seperti olahraga sepak bola dan atletik. 

2. Kegiatan menonton olahraga, yaitu kegiatan yang sifatnya 

menyaksikan jalannya latihan dan pertandingan olahraga. 

3. Kegiatan servis, yaitu kegiatan yang meliputi pelayanan operasional 

bangunan stadion, baik saat ada kegiatan olahraga maupun tidak ada 

kegiatan olahraga, seperti : keamanan, perawatan bangunan stadion 

beserta fasilitasnya, serta mehanical electrical engineering (MEE). 

4. Kegiatan manajerial, yaitu kegiatan yang sifatnya mengelola 

manajemen suatu stadion. Biasa dilakukan oleh pengelola stadion. 

5. Kegiatan bisnis, yaitu kegiatan yang bersifat ekonomi melalui 

penyewaan ruang-ruang untuk perdagangan dan aktifitas pendukung 

lainnya. 

6. Kegiatan rekreasi, yaitu kegiatan yang bersifat santai dengan waktu 

kegiatan yang tidak terjadwal dengan memanfaatkan lokasi dan fasilitas 

pendukung yang terdapat pada sebuah bangunan stadion, seperti menjadi 

wedding venue atau tempat konser. 

Tabel 2.2. Fungsi bangunan stadion 

Sumber: Hand Book of Sport and Recreation 

 

                                                                 
3 Geraint John et al, Main Activities Of The Stadium (2007) 
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E. Fasilitas Dasar Stadion Standar AFC 

Konfederasi Sepak Bola Asia (dalam bahasa Inggris: Asian Football 

Confederation atau AFC) adalah badan pengatur sepak bola di Asia, tidak 

termasuk Siprus dan Israel, tetapi mencakup Australia. AFC mempunyai 

47 negara anggota yang mayoritas terletak di Asia. AFC memiliki standar 

stadion untuk penyelenggaraan turnamen tingkat ASIA4. 

1) Kondisi Stadion 

Tim  harus  bisa  memastikan  Keamanan  dan  Standard  Pengamanannya  

utk pertandingan internasional sesuai standard AFC. 

2) Ruangan Teknis 

a) Ruang Ganti Pemain 

Ruang ganti pemain harus disediakan untuk 2 tim yg akan 

bertanding dalam ukuran, corak, dan kenyamanan yang “sama” dan 

memiliki beberapa peralatan : 

- 4 Kamar Mandi (shower) dan 4 Toilet 

- Tempat duduk untuk min. 29 orang + 3 meja panjang 

- 1 Meja Massage 

- 1 Papan Putih beserta pena besar dan penghapus 

- 1 Kulkas 

- Harus memiliki AC dan dingin diseluruh ruangan 

b) Ruang Wasit 

Ruang Wasit wajib disediakan beberapa peralatan : 

- 1 Kamar Mandi (shower) dan 1 Toilet 

- Tempat duduk untuk min. 5 orang 

- 1 Kulkas 

- Harus memiliki AC dan dingin diseluruh ruangan 

c) Ruang Doping 

Ukuran Ruang Doping sekitar 5mx5m dan berisi peralatan : 

- 1 Meja dengan Tempat duduk untuk 4 orang 

- 1 Lemari 

- 1 Kamar mandi (shower) dan kaca hias. 

                                                                 
4 AFC Stadium Regulation (2012). 
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- 1 Sofa untuk 8 orang 

- 1 Kulkas 

- 1 TV 

- Harus memiliki AC dan dingin diseluruh ruangan 

d) Ruang Medis 

Ruang Medis harus memiliki alat-alat sebagai berikut : 

- Tangki olsogen beserta masker yg cukup 

- Beberapa perlatan medis yang diperlukan bila ada yang terluka 

dalam pertandingan 

- Peralatan dan fasilitas yg diperlukan untuk Operasi sederhana.  

e) Ruang Inspektur Pertandingan (IP) atau Match Officials (MO) 

Ruang IP/MO harus dilengkapi : 

- Akses WIFI 

- IDD Telpoon, mesin Fax dan kertasnya yg cukup 

- 1 set Komputer 

- 1 Printer dan kertasnya yg cukup 

- Ruangan ini letaknya berdekatan dengan Ruang Ganti Pemain dan 

Wasit 

- Harus memiliki AC dan dingin diseluruh ruangan 

f) Ruang Lain 

Ruang Meeting yg cukup utk 30 orang, dilengkapi dg perlatan seperti 

Papan Tulis dan LCD utk keperluan Manager meeting. Ruang 

Penyimpanan peralatan yang cukup. 

3) Team Benches and Technical area 

Bench Beratap (untuk 11 Official dan 7 Pemain Cadangan), dan Bench 

Beratap untuk Inspektur Pertandingan (IP) (utk 3 orang) harus disediakan 

di pinggir lapangan. Bench ini harus berjarak tidak lebih dari 5 m dari 

sisi lapangan dan menghadap ke lapangan. Bench disebelah kiri utk Tim 

Tuan Rumah dan sebelah kanan untuk Tim Tamu. Bench IP harus 

diletakkan diantara 2 Bench ini. 

4) Ukuran Lapangan dan Sistem Drainase 

Ukuran lapangan harus : 



28 
 

- Panjang : 100 - 110m (idelanya 105-m) 

- Lebar : 64 - 75m (idealnya 68-m) 

Supaya bisa main dengan nyaman, lapangan harus memiliki permukaan 

yang rata dan halus. Untuk menghindari adanya genangan air sehingga 

mengganggu pertandingan. Lapangan juga harus memiliki sistem 

drainase yg memadai. 

 
Gambar 2.2. Ukuran Lapangan. 

Sumber : Kumparan.com 

 

5) Tribun Penonton 

- Tribun VIP harus ada minimal 50 tempat duduk untuk VIP di stadion 

yang terletak dibagian tengah dan terpisah dari Tribun Media. 

- Tribun Suporter 

Tribun Suporter, baik terbuat dari kayu, plastik, semen, atau besi harus 

merupakan tempat duduk perorangan, dan bukan kursi panjang, serta 

memiliki nomor. Tempat duduk harus permanen dan tidak boleh untuk 

sementara. 

  
Gambar 2.3. Tribun Penonton. 

Sumber : Kumparan.com 
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6) Gawang 

Tiang gawang harus terbuat dari aluminuim atau bahan sejenis dan 

harus bentuknya silindris. 

Ukuran harus sesuai IFAB (Dewan Sepakbola Internasional) yang antara 

lain : 

- Jatrak antar tiang gawang adalah 7,32-m  

- Ketinggian tiang gawang adalah 2,44-m; 

- Tiang gawang harus dicat/berwarna putih 

- Tidak boleh berbahaya terhadap pemain 

Di stadion juga wajib memiliki gawang cadangan serta mudah dipasang 

bila diperlukan. 

 

  
Gambar 2.4. Gawang 

Sumber : Kumparan.com 

 

7) Lampu Stadion dan Genset 

Jika pertandingan dilaksanakan malam hari, stadion harus dilengkapi 

dengan lampu sesuai standar AFC seperti dibawah ini : 

- Seluruh stadion harus kena sinar lampu yg rata dengan kekuatan 

minimal 1,200 lux minimum. (disarankan sekitar 1,400 lux atau lebih) 

- Stadion juga harus menyediakan Genset jika terjadi pemadaman. 

Kekuatan genset minimal 900 lux untuk keseluruhan lapangan. 

8) Jam 

Stadion harus dipasang jam besar (bisa digital) yang menunjukkan angka 

0 - 45 menit utk babak 1 dan 35 – 90 untuk babak 2. Jam tersebut 

harus berhenti pada waktu normalnya tersebut. Hal ini juga berlaku 

untuk Waktu Tambahan (setelah 15 dan30 menit). 
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9) Layar Lebar 

Disarankan untuk menyediakan Layar Lebar. Diwajibkan untuk bekerja 

sama dengan AFC/WSG bila ada pemasangan Layar Lebar. 

10) Parkir 

Harus cukup ruang minimal untuk parkir 2 bis dan 10 mobil tim dan 

official, 20 mobil VIP, dan 50 mobil Rekanan AFC.  

11) Lain-lain 

Jika diminta oleh AFC, tim tuan rumah harus menyediakan ruang untuk 

VIP Undangan, Official tim tamu, Rekanan AFC, dan tamu-2 tim tuan 

rumah. Jumlah ruangan harus sesuai dengan undangan-undangan 

tersebut. 

12) Toilet 

Wajib disediakan 1 toilet untuk setiap 200 tempat duduk penonton. 

 

F. Fasilitas Media Standar AFC 

1) Ruang Media (Media Center) 

Tim tuan rumah wajib menyediakan Ruang Media dan meja dimana 

Media bisa mengambil kartu akreditasinya, rompi, dan hal-2 lain. 

2) Tribun Media (Media Tulis) 

Disarankan untuk menyediakan tempat duduk ditengah dan 

pemandangan tak terhalang ke lapangan untuk Media tulis. Wajib 

juga menyediakan kursi + meja untuk mereka dan memiliki fasilitas 

kelistrikan dan Internet (WIFI). Minimum 70% dari total meja + kursi 

diatas wajb disediakan dengan perincian : 

a. Utk Play-Off and Group Stage : 50 tempat duduk. 

b. Utk Putaran 16 dan Perempat Final : 75 tempat duduk  

c. Utk Semi Final : 125 tempat duduk 

d. Utk Final : 200 tempat duduk 

3) Ruang Press Conference 

Tim tuan rumah wajib menyediakan ruangan yg cukup untuk Press 

Conference sebelum dan sesudah pertandingan. Jika diperlukan, ruangan 

tsb terlatak didalam lingkup stadion dan mudah dijangkau Media. 
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Diruangan tsb wajb disediakan tempat duduk dg perincian : 

- Utk Play-Off and Group Stage : 50 tempat duduk. 

- Utk Putaran 16 dan Perempat Final : 50 tempat duduk 

- Utk Semi Final : 75 tempat duduk 

- Utk Final : 100 tempat duduk 

Perlengkapan berikut ini juga wajib ada di Ruang Press Conference : 

- Podium Interview : Dipodium disediakan kursi dan meja utk 

maksimal 6 orang (Pelatih dan 2 Pemain, Media Officer, 

Penterjemah) dan ruang yang cukup untuk Backdrop. 

- Kursi : Disediakan kursi yang cukup untuk media. 

- Sound system : Disediakan 2 mikrophone untuk proses tanya jawab 

dan speaker yg memadai. 

-  Lampu : Cukup lampu utk penerangan seluruh ruangan. 

-  Penterjemah : Tim tuan rumah wajib menyedakan seorang 

Penterjemah bila diperlukan. 

- ACL Backdrop: Akan disediakan oleh WSG. 

4) Mixed Zone 

Tim tuan rumah wajib menyediakan area Mixed Zone bagi Media untuk 

wawancara dengan Pelatih dan Pemain masing-masing klub setelah 

pertandingan. Mixed Zone ini harus dalam tempat yg mudah dijangkau 

dan bebas dari cuaca serta keramaian, dan terletak antara Ruang Ganti 

Pemain dan Tempat Parkir Bis. Hanya para Pelatih, Pemain, dan 

perwakilan Media yg berhak berada di Mixed Zone. Ukuran Mixed Zone 

disesuaikan dengan kondisi setempat dan jumlah Media  yang ada5.   

5) Penempatan Camera Broadcasting 

Menurut FIFA terdapat beberapa rekomendasi untuk perletakan dan 

jenis kamera untuk mendokumentasikan suatu pertandingan sepak bola 

Internasional. 

                                                                 
5 AFC  Stadium Regulation (2012) 
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Gambar 2.5. Perletakan Kamera 

Sumber: FIFA Football Stadiums Technical recommendations and requirements 

 

G. Ketentuan-Ketentuan Perencanaan Teknis Stadion 

1. Penentuan Lokasi Stadion 

Penentuan Lokasi Stadion menurut Tata Cara Perencanaan Teknik 

Bangunan Stadion, DPU (1991). Sebuah bangunan stadion hendaknya 

memiliki lokasi yang sesuai dengan standar perencanaan yang ditetapkan 

oleh pemerintah, seperti: 

- Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, menyangkut lokasi 

bangunan olahraga. 

- Memiliki prasarana jalan yang mudah untuk transportasi dan 

pengiriman perbekalan. 

- Jauh dari lingkungan industri yang mencemarkan (asap, bau dan 

kebisingan).  

- Berlokasi di jalur hijau kota. 

Penentuan Lokasi Menurut FIFA Football Stadiums Technical and 

Recommendations (2011) 

- Idealnya lokasi perencanaan stadion berada ditengah kota besar. 
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- Lahan stadion yang luas sehingga dapat dikembangkan untuk 

pembangunan fasilitas penunjang. 

- Memiliki aksesibilitas yang baik menuju sarana transportasi publik, 

(terminal bus, taxi, pelabuhan, bandara) dan jalan utama kota, 

- Dekat atau terjangkau dengan rumah sakit, hotel, komersial, dan 

bandara internasional 

- Radius bandara internasional maksimal 200 km, atau 150 menit 

perjalanan. 

 
Gambar 2.6. Tinjauan Lokasi Stadion yang Ideal 

Sumber: FIFA Football Stadiums Technical recommendations and requirements 
 

2. Ketentuan Bangunan Stadion 

Bangunan stadion harus memenuhi ketentuan berikut: 

1) Jarak Pandang 

Jarak pandang penonton terhadap suatu benda di lapangan minimal 

90m dari pusat lapangan, maksimal 190 m dari titik sudut lapangan 

 
Gambar 2.7 Jarak pandang maksimal stadion 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Stadion, DPU (1991) 
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Keterangan: 

R1 = Jarak pandang makssimal dari titik sudut lapangan, 190m 

R2  =  Jarak  pandang  optimal  dari  titik  sudut lapangan, yaitu 150m. 

R3 = Jarak pandang optimal dari pusat lapangan 90m 

2) Zona Keamanan Stadion  

Zona Keamanan Stadion Minimal 0,5m2 X Jumlah Penonton 

 
Gambar  2.8. Zona keamanan stadion 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Stadion, DPU (1991) 

 

3) Geometri Stadion 

Geometri stadion harus memenuhi ketentuan berikut: Untuk 

lapangan bola: 

- Lapangan berbentuk empat persegi panjang 

- Panjang lapangan ditentukan minimal 100 m, dan maksimal 110 m 

- Lebar lapangan ditentukan minimal 64 m, maksimal 70 m 

- Perbandingan antar lebar dan panjang lapangan ditentukan 

minimal 0,60 dan maksimal 0,70 

- Kemiringan permukaan lapangan ditentukan minimal 0.50 %, 

maksimal 1% ke empat arah 

- Lebar zona bebas di keempat sisi ditentukan minimal 2 meter, 

di sisi belakang gawang minimal 3,5 meter dengan panjang 

minimal 11,50 m 
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Gambar  2.9. Kemiringan Lapangan 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Stadion, DPU (1991) 

 

- Ukuran  Lapangan rekomendasi  FIFA, ukuran lebar 68 m dan 

panjang lapangan 105 m. 

 
Gambar  2.10. Ukuran Lapangan FIFA 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 

 

 
Gambar  2.11. Detail Ukuran Lapangan 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 

 



36 
 

 
Gambar  2.12. Detail Area Lapangan 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 

 

 
Gambar  2.13. Detail Tiang Gawang 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 

 

 
Gambar  2.14. Detail Bangku cadangan 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 
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4) Klasifikasi Rumput Stadion 

Tigs jenis rumput berikut ini paling sering digunakan untuk 

mengisi lapangan, ada jenis cynodon dactylon (CD), axonopus 

compressus (AC), zoysia matrella (ZM), dan rumput sintetis. 

- Rumput cynodon dactylon (CD) 

Rumput ini memiliki warna yang tidak terlalu gelap, memiliki 

perakaran yang kurang kuat, sehingga biasanya hanya digunakan 

untuk lapangan latihan, bukan lapangan resmi untuk 

pertandingan. 

 
Gambar  2.15. Spesifikasi rumput tipe CD 

Sumber : sport.detik.com 

 

- Rumput axonopus compressus (AC) 

Merupakan jenis rumput yang terbilang paling sering digunakan 

untuk alun-alun lapangan sepak bola. warnanya lumayan pekat, 

tapi daunnya cenderung lebar sehingga mudah rusak akibat sol 

sepatu, sehingga dibutuhkan perawatan yang ekstra. 

 

Gambar  2.16. spesifikasi rumput tipe AC 

Sumber : sport.detik.com/ 
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- Rumput zoysia matrella (ZM) 

Jenis ini adalah rumput asli kualitas terbaik. Warna hijaunya 

sangat pekat, dengan perakaran terkuat dan daun runcing 

sehingga tak mudah rusak akibat sol sepatu. Tapi memang dalam 

perawatannya butuh  ketelitian  ekstra. Rumput ini merupakan 

jenis rumput standar PSSI dan FIFA. 

 
Gambar  2.17. Spesifikasi rumput tipe ZM 

Sumber : sport.detik.com 

 

5) Orientasi Bangunan Stadion 

Lapangan harus berorientasi utara –selatan disesuaikan dengan 

letak geografis dari lokasi bangunan stadion yang akan dibangun. 

 
Gambar  2.18. Orientasi Lapangan 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 

 

6) Fasilitas Penunjang 

Fasilitas penunjang harus memenuhi ketentuan berikut: 

(a) Ruang ganti atlit direncanakan untuk tipe A dan U minimal 2 

unit dan tipe C minimal 1 unit, dengan ketentuan berikut: 
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• Lokasi ruang ganti harus dapat langsung menuju lapangan 

melalui koridor yang berada di bawah tempat tempat duduk 

penonton; 

• Kelengkapan fasilitas tiap-tiap unit: 

- Toilet pria harus dilengkapi minimal 2 buah bak cuci  

tangan, 4 buah pelurusan dan 2 buah kakus; 

- Ruang bilas pria dilengkapi minimal 5 buah shower; 

- Ruang ganti pakaian pria dilengkapi tempat simpan benda-

benda dan pakaian atiit minimal 20 box dan dilengkapi 

bangku panjang minimal 20 tempat duduk; 

- Toilet wanita harus dilengkapi minimal 4 buah kakus dan 4 

buah bak cuci tangan yang dilengkapi cermin; 

- Ruang bilas wanita harus dibuat tertutup dengan jumlah 

minimal 20 buah 

- Ruang ganti pakaian wanita dilengkapi tempat simpan 

benda-benda dan pakaian atiit minimal 20 box dan 

dilengkapi bangku panjang minimal 20 tempat duduk. 

 
Gambar  2.19. denah ruang ganti pemain 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 

 

(b) Ruang ganti pelatih dan wasit direncanakan untuk tipe A dan 

B minimal '1 unit untuk wasit dan 2 unit untuk pelatih dengan 

ketentuan, sebagai berikut: 

• Lokasi ruang ganti harus dapat langsung menuju lapangan 

melalui koridor yang berada di bawah tempat duduk 

penonton; 
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• Kelengkapan fasilitas untuk pria dan wanita, tiap unit 

minimal: 

- 1 buah bak cuci tangan; 

- 1 buah kakus; 

- 1 buah ruang bilas tertutup; 

- 1 buah ruang simpan yang dilengkapi 2 buah tempat 

simpan dan bangku panjang 2 tempat duduk 

 
Gambar  2.20. Ruang ganti wasit 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 

 

(c) Ruang pijat direncanakan untuk tipe A, B dan C minimal 

12 m2 dan tipe C diperbolehkan tanpa ruang pijat. 

Kelengkapannya minimal 1 buah tempat tidur, 1 buah cuci 

tangan dan 1 buah kakus 

(d) Lokasi ruang P3K harus berada dekat dengan ruang ganti atau 

ruang bilas dan direncanakan untuk tipe A, B, dan C minimal 1 

unit yang dapat melayani 20.000 penonton dengan luas 

minimal 15m2. Kelengkapanya minimal 1 tempat tidur untuk 

pemeriksaan, 1 buah tempat tidur untuk perawatan dan 1 buah 

kaskus yang mempunyai luas lantai dapat menampung 2 orang 

untuk kegiatan pemeriksaan dopping; 

(e) Lokasi ruang P3K harus berada dekat dengan ruang ganti atau 

ruang bilas dan direncanakan untuk tipe A, B, dan C minimal 1 

unit yang dapat melayani 20.000 penonton dengan luas 

minimal 15m2. Kelengkapanya minimal 1 tempat tidur untuk 
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pemeriksaan, 1 buah tempat tidur untuk perawatan dan 1 buah 

kaskus yang mempunyai luas lantai dapat menampung 2 orang 

untuk kegiatan pemeriksaan dopping; 

(f) Ruang pemanasan direncanakan untuk tipe A minimal 300 m , 

tipe B minimal 81 m2 dan maksimal 196 m2, serta tipe C 

minimal 81 m2; 

(g) Tempat duduk penonton direncanakan untuk tipe A, B dan C; 

• VIP, dibutuhkan lebar minimal 0,50 m dan maksimal 0,60 

m, ukuran panjang minimal 0,80 m dan maksimal 0,90 m; 

• Biasa, dibutuhkan lebar minimal 0,40 m dan maksimal 0,50 

m, panjang minimal 0,50 m dan maksimal 0,90 m; 

Gambar  2.21. Detil Ukuran Tribun 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 

 

(h) Toilet penonton direncanakan untuk tipe A, B dan C dengan 

perbandingan penonton wanita dan pria adalah 1 : 4, yang 

penempatannya dipisahkan; fasilitas yang dibutuhkan minimal 

dilengkapi dengan: 

• Jumlah kakus jongkok untuk pria dibutuhkan 1 buah kakus 

untuk 200 penonton pria dan untuk wanita 1 buah kakus 

jongkok untuk 100 penonton wanita; 
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• Jumlah bak cuci tangan yang dilengkapi cermin, dibutuhkan 

minimal 1 buah untuk 200 penonton pria dan 1 buah untuk 

100 penonton wanita; 

• Jumlah peturasan yang dibutuhkan minimal 1 buah untuk 

100 penonton pria. 

(i) Kantor pengelola lapangan tipe A dan B direncanakan sebagai 

berikut : 

• Dapat menampung minimal 10 orang, maksimal 15 orang 

dan tipe C minimal 5 orang dengan luas yang dibutuhkan 

minimal 5 m2 untuk tiap orang; 

• Tipe A dan B harus dilengkapi ruang untuk petugas 

keamanan,  petugas kebakaran dan polisi yang masing-

masing membutuhkan luas minimal 15 m2. untuk tipe C 

diperboleh tanpa ruang-ruang tersebut; 

(j) Gudang direncanakan untuk menyimpan alat kebersihan dan 

alat olahraga dengan luas yang disesuaikan dengan alat 

kebersihan atau alat olahraga yang digunakan: 

• Tipe A, gudang alat olahraga yang dibutuhkan minimal 

120m2 dan 20m2 untuk alat kebersihan; 

• Tipe B, gudang alat olahraga yang dibutuhkan minimal 

50m2 dan 20 m2 untuk gudang alat kebersihan 

• Tipe C, gudang alat olah raga yang dibutuhkan 20 m2 dan 

9m2 untuk gudang alat kebersihan. 

(k) Ruang panel direncanakan untuk tipe A, B dan C harus 

diletakkan dengan ruangstaf  teknik; 

(l) Ruang mesin direncanakan untuk tipe A, B dan C dengan 

luas ruang sesuai kapasitas mesin yang dibutuhkan dun lokasi 

mesin tidak menimbulkan bunyi bising yang mengganggu ruang 

arena dan penonton; 

(m) Ruang kantin direncanakan untuk tipe A, untuk lipe B dan 

C diperbolehkan tanpa ruang kantin 
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(n) Ruang pos keamanan  direncanakan untuk tipe A dan B, untuk 

tipe C diperbolehkan tanpa ruang pos keamanan. 

(o) Tiket box untuk tipe A dan B sesuai kapasitas penonton 

(p) Ruang pers direncanakan untuk tipe A, B, dan C sebagai berikut:  

- Lokasi harus berada di Tribun barat 

- Lokasi pengambilan foto harus berada di parit belakang 

gawang 

- Harus disediakan kabin untuk awak TV dan film 

- Tipe A dan B harus disediakan ruang telepon dan telex, 

sedangkan untuk tipe C boleh tidak disediakan ruang telepon 

dan telex 

- Toilet khusus untuk pria dan wanita masing-masing minimal 

1 unit lerdiri dan 1 kakus jongkok dan 1 bak cuci tangan. 

 

Gambar  2.22. Ruang Konfrensi Pers 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 

 

Gambar  2.23. Mixed Zone 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 
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(q) Ruang vip direncanakan unluk tipe a dan b yang digunakan 

untuk tempat wawancara khusus atau menerima tamu khusus. 

(r) Tempat parkir direncanakan untuk tipe A dan B, sebagai berikut. 

• Jarak maksimal dari tempat parkir, pool atau tempat 

pemberhentian kendaraan umum menuju pintu masuk 

stadion 1500 m; 

• 1 ruang parkir mobil dibutuhkan minimal untuk 4 orang 

pengunjung pada saat jam sibuk. 

(s) Toilet penyandang cacat direncanakan untuk lipe A dan B 

sedangkan untuk tipe C diperbolehkan tanpa toilet penyandang 

cacat; lasililas yang dibutuhkan minimal, sebagai berikut: 

• 1 unit yang terdiri dari 1 buah kakus, 1 pelurusan, 1 buah 

bak cuci utiiuk pria dan 1 buah kakus duduk serta 1 buah bak 

cuci tangan unluk wanita; 

• toilet untuk pria harus dipisahkan dari toilet untuk wanita; 

• toilet harus dilengkapi dengan pegangan unluk melakukan 

perpindahan dari kursi roda ke kakus duduk yang diletakkan 

di depan dan di samping kakus duduk setinggi 80 cm. 

(t) Jalur  sirkulasi  unluk  penyandang  cacat  harus  memenuhi  

ketentuan sebagai berikut : 

• Tanjakan harus mempunyai kemiringan 8 %, panjangnya 

maksimal 10m 

• Pada ujung tanjakan harus disediakan bagian datar minimal 

180 cm 

• Permukaan lantai selasar tidak boleh licin, harus terbuat 

dari bahan yang keras dan tidak boleh ada genangan air; 

• Selasar harus cukup lebar untuk kursi roda melakukan 

putaran 180° 
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7) Komparteminasi dan Tempat Duduk Penonton 

Komparteminasi penonton dan tempat duduk penonton di tribun 

harus memenuhi ketentuan berikut: 

(a) Daerah penonton harus dibagi dalam kompartemen yang 

masing-masing menampung penonton minimal 2000 orang, 

maksimal 3000 orang;  

(b) Antar dua kompartemen yang bersebelahan harus dipisahkan 

dengan pagar permanen transparan setinggi minimal 1,2 m, 

maksimal 2,0 m. 

(c) Antara 2 gang maksimal 48 tempat duduk, lihat Gambar 

(d) Antara gang dengan dinding atau pagar maksimal 24 tempat 

duduk, lihat Gambar 

(e) Antara gang dengan gang utama maksimal 72 tempat duduk, 

lihat Gambar 

(f) Harus dihindarkan terbentuknya perempatan; 

(g) Kapasitas yang disesuaikan dengan daya tampung penonton 

dalam 1 sektor/kompartemen; 

(h) Tidak boleh ada kolong di bawah tempat duduk; 

(i) Garis pandangan agar seorang penonton tidak terhalang 

pandangan oleh penonton didepannya ditentukan 12 cm, lihat 

gambar 

 

Gambar  2.24. Garis Pandangan Penonton 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Stadion 1991 
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Gambar  2.25. Garis Pandangan Penonton 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Stadion 1991 

 

(j) Untuk meningkatkan garis pandangan, sudut dasar tribun dapat 

dibuat dalam 2 atau lebih dengan sudut yang lebih besar yang 

didasarkan pada perhitungan injakan dan tanjakan yang digunakan, 

lihat gambar 

  
Gambar  2.26. Tribun Dengan Sudut Lebih Dari Satu Macam 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Stadion (1991) 

 

(k) Tribun dapat dibuat bertingkat, bila jarak pandang melebihi batas 

optimal, 

 

 
Gambar  2.27. Besar Stadion Sesuai Besar Arah Pandang 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Stadion 1991  
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 Gambar  2.28. Kontrol Arah Pandang Vertikal 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Stadion 1991 

 

(l) Tribun khusus untuk penyandang cacat harus memenuhi ketentuan 

berikut: 

a. Diletakkan  di  bagian  paling  depan  atau  paling  belakang  dari  

tribun Lebar tribun untuk kursi roda minimal 1,40 m ditambah 

selasar dengan lebar minimal 0,90 m. 

 

Gambar  2.29. Tribun difabel 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 

 

8) Pemisahan Lapangan Dan Penonton 

Lapangan dan daerah penonton, harus dipisahkan dengan pagar atau 

parit, atau kombinasi pagar dan parit (lihat Lampiran B). Pemisah 

harus memenuhi ketentuan berikut: 

(a) Untuk pemisah antara lapangan dengan daerah penonton: 

• Jarak minimal antara daerah penonton dengan batas lintasan 

atletik terluar harus diambil zona bebas minimal 3 m, 

maksimal 5 m, dimana lebar 1 m dari lintasan atletik harus 

benar-benar bebas terhadap perletakan barang dan peralatan;  
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• Diantara jarak 5.00 m di alas, bisa digunakan untuk tempat 

pemain cadangan dan parit pembatas; 

• Lebar parit pembatas minimal 2.40 m; 

(b) Untuk pemisah antara kompartemen: 

• Searah dengan deretan kursi alau bangku minimal 1.20 m; 

• Disamping atau tegak lurus deretan tempat duduk minimal 

1,20 m, maksimal1.80 m 

• Tidak boleh memiliki bagian- bagian ang tajam. 

 

9) Sirkulasi Civitas 

Penonton, atlet, pelatih dan pengelola harus mempunyai jalur 

sirkulasi terpisah. 

 
Gambar  2.30. Hubungan dan Sirkulasi Civitas 

Sumber : Tata Cara Perancangan Teknik Bangunan Stadion 1991 

 

(a) Sirkulasi Pemain 

Terdapat rekomendasi sirkulasi pemain berdasarkan ruang 

untuk beraktivitas saat akan diadakannya pertandingan bertaraf 

internasional. 
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Gambar  2.31. Sirkulasi Pemain 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 

 

(b) Sirkulasi Official Tim, Penonton VVIP, dan Media 

Rekomendasi sirkulasi dari Official tim, penonton VIP dan 

media saat ada event pertandingan sepakbola internasional 

 
Gambar  2.32. Sirkulasi Pemain dalam denah 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 
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(c) Sirkulasi Penonton VIP dan VVIP 

Sirkulasi khusus penonton VVIP dan VIP saat event 

pertandingan sepakbola, dibedakan dari sirkulasi penonton 

regular 

 
Gambar  2.33. Sirkulasi Penonton VIP dan VVIP 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 
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(d) Sirkulasi Media dan Broadcaster 

Rekomendasi sirkulasi dari media broadcaster saat ada event 

pertandingan sepakbola internasional 

 
Gambar  2.34. Sirkulasi Media dan Broadcaster 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 
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10) Tangga 

Tangga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

(a) Jumlah anak tangga minimal 3 buah, maksimal 16 buah; nila 

anak tangga diambil lebih besar dari 16, harus diberi bordes dan 

anak tangga berikutnya harus berbelok terhadap anak tangga 

dibawahnya 

(b) Lebar tangga minimal 1,10 m, maksimal 1,80 m; bila lebar 

tangga diambil lebih besar dari 1,80 m, harus diberi pagar 

pemisah pada tengah bentang; 

(c) Tinggi tanjakan tangga minimal diambil 15 cm, maksimal 

17 cm dengan llebar injakan tangga minimal diambil 28 cm, 

maksimal 30 cm; 

(d) Untuk menunggu antrian, sebelum dan sesudah tangga harus 

diberi ruang khusus dengan panjang minimal 3 m; 

(e) Tangga khusus untuk penyandang cacat yang menggunakan 

tongkat harus memenuhi ketentuan berikut: 

• Pegangan tangga harus oval atau bulat dengan jarak 4 cm dari 

pegangan tangga sampai dinding;disediakan dua pegangan 

tangga yang mempunyai ketinggian 80 cm untuk orang 

dewasa dan 45 cm untuk anak- anak; 

• Ukuran anak tangga maksimal 15cm dan lebarnya minimal 

28cm; 

•  Setiap maksimal 6 anak tangga harus disediakan bagian 

datar yang diperlebar minimal 2 kali bagian injakan anak 

tangga; 

• Warna bitiang tegak anak tangga harus dibedakan dengan 

warna bidang datar (injakan); 

• Jalan yang dilalui tidak boleh mempunyai ruang di bawah 

tangga yang terbuka dengan tinggi minimal 2,00 m.  
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11) Ramp 

Kemiringan ramp harus diambil maksimal 8%. Khusus untuk 

penyandang cacat: 

(a) Panjang ramp maksimal 10 m, bila lebih dari 10 m, tanjakan 

harus dibagi dalam beberapa bagian dan antara dua bagian ramp 

harus disediakan bagian yang datar; 

(b) Pada ujung tanjakan harus disediakan bagian datar minimal 

180 cm 

12) Koridor/Selasar 

Lebar koridor harus diambil minimal 1,10 m, dan untuk koridor 

utama minimal 3 m. Koridor khusus untuk penyandang cacat: 

(a) Permukaan lantai tidak boleh licin, harus terbuat dari bahan 

yang keras dan tidak boleh ada genangan air; 

(b) Untuk dua kursi roda berpapasan, lebar minimal 1,80 m; 

(c) Koridor harus lebar untuk kursi roda melakukan putaran 180°; 

(d) Perbedaan tinggi antara akhir koridor dengan lantai atau jalan 

maksimal 1,50 cm. 

13) Pintu  

Pintu stadion haruss memenuhi ketentuan berikut:  

(a) Lebar bukaan pintu minimal 1,1 m 

(b) Lebar pintu total harus mampu menampung luapan arus 

pengunjung dalam waktu maksimal 5 menit, dengan 

perhitungan setiap lebar 53 cm bukaan untuk 40 orang/menit; 

(c) Jarak satu pintu dengan lainnya maksimal 25 m; 

(d) Jarak antara pintu dengan setiap tempat duduk maksimal 20 m;  

(e) Pintu harus terbuka ke luar; 

(f) Pintu dorong tidak boleh digunakan;  

(g) Bukaan pintu khusus untuk penyandang cacat harus memenuhi 

ketentuan berikut: 

• Lebar bukaan pintu minimal 90 cm; 

• Pada pintu biasa tinggi pegangan pintu 90 cm. 

(h) Untuk mengatasi keadaan darurat harus tersedia minimal 2 
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14) Tata Cahaya 

Perencanaan lata cahaya didasarkan atas : 

(a) Tingkat pencahayaan stadion: 

• Untuk latihan dibutuhkan minimal 100 Lux; 

• Untuk pertandingan dibutuhkan minimal 300 Lux; 

• Pengambilan video & audio dokumentasi dibutuhkan 

minimal 1000 Lux; 

(b) Bila posisi sumber cahaya diletakkan di dalam stadion, maka 

penempatan sumber cahaya, sebagai berikut: 

 Penempatan sumber cahaya di ke empat sudut lapangan:  

 Dari  tilik tengah posisi penjaga gawang minimal 

membentuk sudut maksimal 25° 

 Dari tilik tengah sisi memanjang membentuk sudut 5° 

 Tinggi tiang lampu t merupakan fungsi dari jarak d dengan 

membentuk sudut 25%, 

 Penempatan sumber cahaya di lisplang atap stadion atau dii 

atap stadion diletakkan berderet, 

 Bila posisi sumber cahaya diletakkan di luar stadion, muka 

penempatan sumber cahaya harus memenuhi ketentuan 

jarak antar 2 liang lampu, yang berada tengah sisi 

memanjang minimal 55 m, maksimal 60 m, lihat Gambar 

 Bila menggunakan tata cahaya buatan harus disediakan  

generator set yang mempunyai  kapasitas  daya minimal  60  

% dari  daya terpasang. Generator set harus dapat bekerja 

mak'simal 10 detik pada saat aliran PLN padam 

Tabel 2.3. Lux Lampu Stadion 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 
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15) Tata Surya 

Tingkat kebisingan maksimal yang diproduksi oleh kegiatan 

stadion yang diizinkan ditentukan sebesar 75 desibel. 

16) Tata Udara 

Ventilasi pada ruang fasilitas pemain harus memenuhi ketentuan 

berikut: 

 Jika menggunakan ventilasi alami, luas bukaan yang beradu di 

dua dinding yang berhadapan minimal 6 % dari luas lantai. 

 ika menggunakan ventilasi buatan, volume pergantian udara 

minimal 10 m3/jam/orang. 

 

H. Perencanaan Rekomendasi Ruang FIFA 

Berikut ini adalah rekomendasi Kebutuhan Ruangan yang harus disediakan 

dalam pertandingan Internasional yang diselenggarakan oleh FIFA. 

Tabel 2.4. Rekomendasi kebutuhan ruangan FIFA 

Zona Area Detail 

Zona 1 Lapangan Lapangan 

Bangku Cadangan 

Bangku Official 

Area fotografer 

Akses ke lapangan (terowongan) 

Tempat pemanasan outdoor 

Papan iklan 

Zona 2 Area Kompetisi Ruang ganti pemain 

Shower dan toilet pemain 

Massage room 

Kit manager’s room 

Ruang ganti wasit 1 

Ruang ganti wasit 2 

Ruang shower wasit 1 

Ruang shower wasit 2 

Manager room 

Ruang teknikal dan pelatih 

Refreshment and utility area 

Ruang pemanasan indoor 
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Ruang medis pemain 

Streacher-bearers and medical team 

area 
Medical officer’s room 

Ruang Delegasi FIFA 

Ruang Kordinator Umum 

Gudang K.U. 

Meeting room 

R. Komisioner pertandingan 

Ball kids holding room and toilet 

R.Marketing 

Ruang LOC Venue 

Doping control 

Ruang tunggu 

Medical office 

Toilet 

Koridor 

Area Publik Area tribune penonton 

Toilet public 

Ruang medis umum 

Ruang komersil 

Parkir 

ATM 

Food and beverage 

concession stands Area VIP VIP reception room 

VIP Lounge 

VVIP Lounge 

VVIP/VIP medical room(s) 

VVIP/VIP kitchen(s) 

FIFA banquet area 

VIP Tribune 

VVIP Tribune 

Area Media Written press seats 

Area Radio dan TV komentator dan 

 

pengamat 

Tempat  duduk  fotografer  dibawah 

 

kursi pengamat 

Mixed Zone 

Ruang konfrensi pers 

Area kerja Media 
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Media Center Area ketering media 

Ruang Fotografer 

Fasilitas dan Servis untuk media 

Broadcast area TV Compound 

Studio TV and radio 

Camera platform 

Area Hospitality Official sponsor and supplier village 

Hospitality village 

Hospitality lounges 

Skyboxes 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations (2011) 

 

2.3. Tinjauan Arsitektur Futuristik 

A. Sejarah Arsitektur Futuristik 

Arsitektur Futuristik atau futurism dimulai pada awal abat ke 20 

dengan bentuk bangunan yang ditandai oleh anti historicism dan garis 

panjang mendatar, kecepatan, emeosi urgensi yang artistik, dan gaya ini di 

mulai di Negara Italia dan berlangsung pada tahun 1009 sampai 1944. Gaya 

ini dihidupkan oleh penyair Filipo Tomaso Marinetti dan dia bekerja pada 

tokoh arsitektur terkemuka seperti arsitek Antonio Sant Elia dan seniman 

Umberto Boccioni, Giacomo Balla,  Fortunato Depero, Enrico Prampolini. 

Pendukung bangunan futuristik menyarankan kecepatan teori pengaruh 

energi dan ekspersi yang kuat, di dalam usahanya untuk membuat zaman 

arsitektur yang modern.  

Menururt The American Heritage dictionaries, futuristik adalah 

Kepercayaan bahwa tujuan kehidupan dan  keinginan seseorang terletak di 

masa depan bukan masa sekarang ataupun masa lalu, pergerakan arstistik 

yang berasal dari Itali sekitar tahun 1910 dengan tujuan mengesplorasi 

energi, dinamis, dan kualitas dari kehidupan kontemporari khususnya yang 

terjadi pada gerakan dan kekuatan mesin mesin modern.    

Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju masa 

depan. Futuristik dalam segi arsitektur yaitu bagaimana membentuk citra 

pada bangunan yang mengesankan bahwa bagunan itu berorientasi ke masa 



58 
 

depan atau citra bahwa bangunan itu selalu mengikuti perkembangan jaman 

yang ditunjukkan melalui ekspresi bangunan. 

Futuristik telah menjadi suatu kata yang lebih umum untuk 

mengangkat kecendrungan yang luas dalam desain bangunan yang modern 

yang sangat ingin menciptkan arsitektur dengan gaya masa depan ataupun 

sedikitnya gaya yang akan datang 10 tahun kemasa depan.  

 
Gambar 2.35. Pernsip Arsitektur Futuristik 

Sumber : The American Heritage dictionaries 

 

B. Definisi Futuristik 

Futuristik mempunyai arti yang bersifat menuju masa depan. Futuristik 

memberikan citra bahwa bagunan itu berorientasi ke masa depan atau 

bahwa bangunan itu selalu mengikuti perkembangan zaman dan melupakan 

masa lalu. Menurut Haines (1950) dan Chaira dkk (1980) dalam Diwarni, 

S. Musani & Moerni S. Y. (2017) kriteria bangunan futuristik adalah 

bangunan itu dapat mengikuti dan menampung tuntutan kegiatan yang 

senantiasa berkembang, bangunan tersebut dapat melayani perubahan 

perwadahan kegiatan, perlu diperhitungkan mengenai kemungkinan 

penambahan pengurangan atau perubahan bangunan tanpa mengganggu 

bangunan yang ada.6 

 

                                                                 
6 Diwarni, S. Musani & Moerni S. Y. (2017) 
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C. Ciri Arsitektur Futuristik 

Berikut ciri arsitektur futuristik menurut Haines (1950) dan Chaira dkk 

(1980) dalam Diwarni, S. Musani & Moerni S.Y. (2017)7 adalah sebagai 

berikut:  

1) Memiliki gaya universal atau seragam, tidak mencerminkan ciri khas 

atau karakteristik daerah tertentu atau arsiteknya  

2) Less is More, semakin sederhana semakin baik maksudnya adalah 

fungsional dan tanpa ornamentasi  

3) Nihilism, yaitu penekanan perancangan pada ruang sehingga ruang 

menjadi polos, sederhana dan penggunaan bidang kaca lebar  

4) Kejujuran bahan, yaitu mengekspos bahan  

5) Penggunaan material prefabrikasi seperti beton, baja, kaca dll.  

6) Penggunaan warna monochrome 

 

D. Karakteristik Arsitektur Futuristik 

Menurut Sant’Elia (2009) dalam Tyas (2017) ada 6 karakteristik arsitektur 

futuristic8,yaitu:  

1) Diperhitungkan dengan matang 

2) Memperhatikan seni ekspresi pada tampilannya 

3) Untuk menciptakan unsur dinamis digunakan tipe garis miring dan 

bentuk elips 

4)  Tidak menggunakan ornamentasi dalam mengekspresikan bentuk 

5) Arsitektur futuristik menjadi kunci perubahan unutk menemukan 

inspirasi yang baru 

6) Arsitektur futuristik merupakan upaya yang diimplementasikan dengan 

kebebasan dan keberanian serta menyelaraskan manusia dengan 

lingkungannya. 

  

  

                                                                 
7 Diwarni, S. Musani & Moerni S. Y. (2017) 
8 Tyas (2017) 
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E. Citra Futuristik pada Bangunan 

Citra futuristik pada bangunan ditunjukkan melalui 3 aspek yaitu  

- ekspresi (bentuk) bangunan,  

- fleksibilitas dan kapabilitas ruang dan  

- teknologi yang diterapkan.  

Fleksibilitas dan kapabilitas bangunan adalah citra yang satu pada aspek 

futuristik bangunan dan faktor penting dalam aspek futuristik bangunan. 

Fleksibilitas dan kapabilitas sendiri adalah kemampuan bangunan untuk 

melayani dan mengikuti perkembangan tuntutan dan persyaratan pada 

bangunan itu sendiri. Sedangkan kemampuan untuk melayani dan 

mengikuti perkembangan jaman hanya bisa diwujudkan atau 

diimplementasikan dalam penampilan dan ungkapan fisik bangunan9. 

Desain futuristik pada bangunan berarti desain yang berorientasi kemasa 

depan atau desain bahwa bangunan itu selalu dapat mengikuti 

perkembangan jaman yang selalu mengutamakan simplisitas waktu dan 

tempat atau ruang yang selalu bermobilitas dan dinamis dalam semua aspek 

kegiatan melalui ekspresi bangunan10. 

 

F. Perwujudan Konsep Dinamis 

Menurut Asmul (2015) dalam Nugroho (2019) perwujudan konsep dinamis 

pada arsitektur ada 311 yaitu:  

1) Bentuk tata massa bangunan dan denah merupakan gabungan bentuk-

bentuk geometri 

2) Dominasi bentuk lengkung pada fasad 

3) Sikulasi ruang yang linear dan radial. 

  

                                                                 
9 Haines (1950) dan chiara dkk (1980) 
10 Suharso (2006) 
11 Nugroho (2019) 
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G. Perwujudan Konsep Fleksibilitas 

Konsep fleksibilitas ruang menurut Ahsana dkk (2014) dalam Prawira 

(2019) ada 312, yaitu:  

1) Ekspansibilitas, ruang dapat dimodifiksi dan disesuaikan seperti 

diperluas atau dipersempit sebagai respon terhadap kebutuhan ruang dan 

perubahan waktu 

2) Konvertibilitas, orientasi dan suasana ruang dapat diubah sesuai 

kebutuhan pengguna tanpa merombak ruang secara keseluruhan 

3) Versatilitas, ruang dapat digunakan lebih dari satu fungsi dan dapat 

menampung berbagai kegiatan 

Sedangkan kapabilitas ruang adalah bahwa bangunan futuristik dapat 

menampung jumlah pengguna ruang yang terus berubah, maka perlu 

diperhitungkan mengenai kemungkinan jumlah pengguna bangunan dimasa 

yang akan datang. 

 

H. Hasil dari Futuristik 

Menurut Tiffany (2012) dalam Fauzi (2019) hasil dari futursitik adalah 

sesuatu yang dinamis, selalu berubah-ubah sesuai keinginan dan zamannya. 

Penerapan futuristik hanya terlihat pada penampilan atau tampaknya 

dengan tetap memperhatikan dan memperhitungkan fungsi dari objeknya13. 

Teknologi yang diterapkan pada bangunan mencerminkan citra futuristik, 

penggunaan teknologi mutakhir terkini yang serba otomatis dan digital 

dapat diaplikasikan didalam bangunan. 

 

2.4. Observasi Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung 

Penulis telah melakukan observasi, pengamatan, inventarisasi, dan 

dokumentasi pada Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung. Kajian ini 

dilaksanakan selama 1 minggu yaitu pada tanggal 13 s/d 21 Desember 2022. 

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting Stadion Sumpah 

Pemuda saat ini. 

                                                                 
12 Prawira (2019) 
13 Fauzi (2019) 
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Gambar 2.36.  Stadion Sumpah Pemuda. 

Sumber wikipedia.com 

 

A. Data Umum Stadion Sumpah Pemuda  

Lokasi                                      : Jalan Sumpah Pemuda PKOR, Way Halim, 

Perumnas Way Halim, Kedaton, Bandar 

Lampung, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35132 

Luas Site    : 20 ha 

Kapasitas Penonton   : 30.000 kursi 

Olahraga yang diakomodasi : Sepak bola dan atletik 

Pemilik    : Pemerintah Provinsi Lampung 

Pengelola saat ini   : Badak Lampung Club (sewa) 

 

B. Perkembangan Stadion Sumpah Pemuda  

Stadion Sumpah Pemuda resmi menjadi markas Badak Lampung FC 

di Liga 1 usai mereka merger dari Perseru Serui, yang awalnya berlokasi di 

Stadion Marora, Serui. Stadion ini berlokasi di Kecamatan Way Halim, Kota 

Bandar Lampung, Provinsi Lampung yang berada di Kawasan Pusat 

Kegiatan Olahraga (PKOR) Bandar Lampung. Sejak resmi menjadi markas 

Badak Lampung FC yang berlaga di Liga 1 2019, Stadion Sumpah Pemuda 

langsung melakukan sejumlah renovasi mulai dari rumput hingga cat ulang 

dan menambahkan logo klub tersebut. 
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C. Struktur Stadion Sumpah Pemuda  

Struktur bangunan Stadion Sumpah Pemuda terdiri dari dua bantal di 

bagian tribun VIP saja, tepatnya hanya di bagian tampak muka stadion. 

Struktur pada stadion menggunakan kolom bertulang di setiap kolom 

berjarak 3 meter dengan diameter 30x30cm. 

Struktur banguan yang digunakan di stadion Sumpah Pemuda bisa 

dibilang kuno karena antara kolom 1 dengan yang lainnya terlalu dekat, 

sehingga terlalu banyak tiang sehingga ruangan stadion terkesan sempit 

karena banyaknya tiang kolom, sehingga menciptakan lorong-lorong kecil 

yang tak berguna. 

 

D. Dokumentasi Eksisting Stadion Sumpah Pemuda  

Berikut dokumentasi yang penulis dapatkan dari hasil observasi dan 

pengamatan fisik bangunan Stadion Sumpah Pemuda.
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Gambar 2.37.  Denah Stadion 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2021 
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Gambar 2.38. Denah Lantai 1 Stadion 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2021 
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Gambar 2.39. Denah Lantai 2 dan Tribun Stadion 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2021
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Tabel 2.5. Fasilitas Dasar (Ruangan Teknis) Stadion Sumpah Pemuda 

No Item Wujud Ruang Keterangan 

1 Ruang 

Ganti 

Pemain 

  

  

Peralatan : 

- 4 Kamar Mandi 

(shower) dan 2 

Toilet 

- Tempat duduk 

panjang min. 29 

orang + 1 meja 

panjang 

- Tidak ada Meja 

Massage 

- 1 Papan Putih  

- 1 Kulkas 

- 1 AC dan dingin 

diseluruh ruangan 

- 1 Lemari dengan 

10 loker 

2 Ruang 

Ganti 

Pelatih 

dan Wasit 

 

Peralatan : 

- 1 Kamar Mandi 

(shower) dan 1 

Toilet 

- Tempat duduk 

untuk 9 orang 

- 1 Kulkas 

3 Ruang 

Doping 

  

Ruang medis dan 

ruang doping 

difungsikan dalam 

satu ruangan dengan 

peralatan dan fasilitas 

yang tidak memadai. 

4 Ruang 

Medis 

 

Ruang medis dan 

ruang doping 

difungsikan dalam 

satu ruangan dengan 

peralatan dan fasilitas 

yang tidak memadai. 

5 Ruang 

Meeting 

 

Ruang sekretariat di 

fungsikan sebagi 

ruang meeting. 

6 Ruang 

Press 

Conferen-

ce 

  

Ruang Press 

Conference berada 

tepat di samping 

ruang media. 

 

Perlengkapan dalam 

ruang ada background 

untuk media, 

beberapa kursi yang 

jauh dari cukup, dan 

barang yang tak 

seharusny ada 
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diruangan ini seperti 

kasur dan jemuran. 

7 Mixed 

Zone 

 

Beberapa titik mixed 

zone 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2021 

Tabel 2.6. Fasilitas (Ruangan Non Teknis) Stadion Sumpah Pemuda 

No Item Wujud Ruang Keterangan 

 Tampak 

Depan 

 

 

 Tiketing 

Room 

  

 

 Main 

Entrance 

 

 

 VIP 

Entrance  
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 Teknisi 

Entrance 

 

 

 Jalur 

Entrance 

Pemain 

  

 

 Jalur 

Menuju 

Ruang 

Ganti 

Pemain 

 

 

 Pintu 

Masuk 

Tribun 

VIP 
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 Ruang 

VIP 

  

 

  

 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2021 

 

Tabel 2.7. Fasilitas Dasar Stadion Sumpah Pemuda 

No Item Wujud Ruang Keterangan 

1 Team 

Benches 

and 

Technical 

area 

 

  

 

Jumlah bench sesuai 

standar kebutuhan 

tetapi sudah mulai 

rusak. 

2 Lapangan 

dan 

Sistem 

Drainase 

  

Menurut data dari 

UPTD Pengelola 

Gelanggang Olah 

Raga ukuran 

lapangan 112 m x 

64 m.  

 

3 Rumput 

  

Lapangan sepak 

bola menggunakan 

jenis rumput zoysia 

matrella (ZM) 
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4 Tribun 

Penonton 

 

 
 

Tribun VIP  

Terdiri dari 180 

bangku 

 

Tribun Suporter 

Terbuat dari semen 

dan hanya dapat 

menampung 15.000 

peonton 

 
belum 
menggunakan 
bangku/ single 
seat, tapi hanya 
berupa tribun 
berdiri / tribun 

beton. Dan total 

keseluruhan tribun 

hanya berkapasitas 

makismal 15.000. 

 Tribun 

Media 

 

Berada disisi kiri 

tribun vip dan 

pemandangan tak 

terhalang ke 

lapangan. 

Hanya tersedia 45 

kursi dan 4 meja 

yang sudah tidak 

layak. 

Fasilitas kelistrikan 

seperti stop kontak 

dan penerangan 

tambahan tidak 

tersedia. 

5 Gawang 

 

- Tiang gawang 

aluminuim silindris  

- Jatrak antar tiang 

gawang = 7,32m 

- Ketinggian tiang 

gawang = 2,44m; 

- Tiang dicat 

/berwarna putih 

- Tidak berbahaya 

terhadap pemain 

6 Lampu 

Stadion 

dan 

Genset 

  

800 Lux. 80 buah 

Lampu di 4 titik 

7 Papan 

Skor 

Manual 

  

Stadion belum 

memiliki layar 

lebar, hanya 

menggunakan 

scoring board 

manual. 



72 
 

8 Parkir 

  

Lahan parkir di 

muka bangunan 

stadion cukup untuk 

standar kebutuhan 

yang disyaratkan 

AFC. Namunbelum 

cukup untuk 

menampung 

kendaraan penonton 

yang akan dijadikan 

kapasitas 50.000 

penonton. 

9 Toilet 

  

  

Toilet berada di 

antara tribun 

penonton dan di luar 

bangunan dengan 

kondisi yang sama 

sekali tidak layak. 

Adapun toilet dalam 

bangunan namun 

keadaannya sangat 

kumuh tidak 

terawat. 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2021 

 

2.5. Studi Preseden Stadion 

Kajian studi preseden terhadap bangunan Stadion Sepak Bola yakni bangunan 

dengan kesamaan fungsi dilakukan dengan menganalisis kesesuaian syarat 

standar bangunan, analisis penerapan arsitektur futuristik pada bangunan,  dan 

merumuskan data yang didapat. Hasil dari studi preseden ini akan 

menghasilkan contoh penerapan arsitektur futuristik pada bangunan, contoh 

kesesuaian standar bangunan, kebutuhan ruang, konsep ruang, tata dan pola 

ruang stadion sepak bola yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan 

kembali Stadion Sumpah Pemuda dengan mengedepankan Arsitektur 

Futuristik.
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A. Studi Preseden 

Tabel 2.8 . Studi Preseden Stadion Sepak Bola 

Aspel Stadion Gelora Bung Karno  Wembley Stadium England Birt Nest Stadium Cina Alianz Arena Stadium Jerman 

 

    

Fungsi 3. arena pertandingan sepak bola 

dan atletik bertaraf nasional dan 

internasional 

4. acara keagamaan, peringatan 

hari besar nasional, kampanye 

partai politik, ujian masuk untuk 

CPNS, konser musik. 

5. Adanya fasilitas yang dapat 

diakses oleh masyarakat 

1. Sebagai stadion nasional Inggris 

2. Kandang tim sepak bola Inggris 

1. Sebagai stadion nasional Beijing, 

Cina. 

2. Karnaval balap motor Race Of 

Champions 

3. Konser  

4. Kejuaran atletik dunia  

 

Selain sebagai markas Bayern 

Munich dalam hal pertandingan 

sepak bola area ini juga digunakan 

sebagai fasilitas untuk pebisnis 

seperti area untuk katering, hiburan 

dan rekreasi, taman kanak-kanak, 

toko-toko besar untuk penggemar, 

kantor dan ruang konfrensi. 

Luas Site 279,08 Ha 20.000 m2 /  200 Ha 254.600 m2 26.000 m2 / 26 Ha 

Ukuran 

Lapangan 

105 by 68 m (344 by 223 ft) 

110m x 70m 

105 m x 69 m 105 m x 69 m 105 m x 69 m 

Arena 400.000 watt (1500 lux) broadcast 3000 lux   

Lantai 5 lantai dengan tinggi bangunan 30 

m 

Tinggi bangunan 52 m  Ground level:  Mix Zone  
Lantai 1 : Parking Area 

Lantai 2: Galery and Main Concourse 

Lantai 5:Executive Boxes 

Lantai 6: Upper Concourse 

Sumber : Data Penulis, 2021 
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Tabel 2.9 . Studi Preseden Stadion Sepak Bola 

Aspel Stadion Gelora Bung Karno  Wembley Stadium England Birt Nest Stadium Cina Alianz Arena Stadium Jerman 

Kapasitas 

Penonton 

78.000 penonton 90.000 kursi 91.000 Kursi 75.000 penonton 

Jenis 

Rumput 

Zoysia Matrella (Linn) Merr Zoysia Matrella (Linn) Merr Zoysia Matrella (Linn) Merr Zoysia Matrella (Linn) Merr 

Bentuk 

Fasad 

Bentuk fasad oval Bentuk fasad melingkar dengan 

busur baja menjulang tinggi pada 

struktur atap 

Konsep fasad bangunan berupa 

analogi sebuah sarang burung. 

Bentuk fasad persegi tanpa sudut 

dengan sedikit melengkungkan 

kulit terluar bangunan, visual 

terkesan dinamis dan futuristik 

Unsur 

Futuristik 

High-

Tect 

 

- Arsitektur high tech pada 

bangunan tidak hanya tercermin 

pada struktur bangunan tetapi juga 

sistem utilitas sehingga adanya 

unsur smart building antara lain:  

- Pengaplikasian sistem ticketing 

berbasis online hanya dengan 

menggunakan smartphone atau 

gadget untuk scanning barcode 

pada tiket.  

- Penggunaan energi alternatif 

berupa pemasangan panel surya 

- Sistem Keamanan yaitu terdapat 

penggunaan CCTV 7K dengan 

 

- Baja pelengkung arch 

berdiameter 7 m setinggi 133 m 

seberat 1750 ton dengan bentang 

315 meter, baja pelengkung ini 

adalah struktur atap dengan 

bentangan tunggal terpanjang di 

dunia. Pelengkung ini 

mendukung semua berat atap sisi 

utara dan mendukung 60 berat 

atas sisi selatan yang bisa dibuka. 

Atapnya memiliki luas 40.000m2  

dimana 13.722 m2 dapat 

berpindah ke arah timur, 45° 

barat, dan selatan untuk 

menghindari pembayangan 

 

- Skema sarang burung ini 

menggunakan dua buah struktur 

utama yaitu baja dan struktur beton. 

- baja acak untuk mendukung 

kekokohan bangunan ke seluruh 

stadion. Dua puluh empat kolom 

terikat menyelimuti stadion 

sehingga berbentuk seperti 

mangkuk, masing-masing seberat 

1.000 ton. Meskipun penampilan 

kolom-kolom ini terlihat acak, 

namun setengah dari stadion 

hampir identik. 

 

- Atap stadion memiliki built-in 

roller blind dengan dapat 

dimajukan dan ditarik  

- Efek permainan cahaya pada 

fasad bangunan dengan sistem 

pencahayaan pada bangunan ini 

memungkinkan untuk menerangi 

struktur shell foil seperti warna 

biru, merah dan putih.  

Sistem ini merupakan yang 

terbesar di Eropa dimana 1.506 

dari 2.706 panel akan menyala 

saat diaktifkan  Ini berarti area 

seluas 26.000 m2 menyala pada 

façade bangunan dan dapat 

dinikmati oleh para penonton. 

Bahan transparan dari ETFE 

memungkinkan cahaya dapat 

menembus dari dalam. Warna 

yang akan tampil sesuai dengan 

kesebelasan yang sedang 

mengadakan pertandingan di 

Allianz Arena. 
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kamera pemantau dengan 

teknologi deteksi wajah 

dimana rumput memerlukan sinar 

matahari langsung untuk tumbuh 

baik. 

- Pemasangan kaca dan LED 

Display di sejumlah bagian 

dinding luar stadion, hingga Sky 

Walk 

- Daya tarik dalam stadion ini 

adalah empat layar kualitas High 

Definition (HD) yang dipasok 

perusahaan elektronik Amerika, 

Daktronics. Ukuran layarnya 

lebih dari seribu meter persegi, 

sehingga menjadi yang terbesar di 

Eropa. 

- Kemudahan sirkulasi penonton 

dengan adanya eskalator 

(movement). 

- Adanya struktur parkir terbesar di 

Eropa dengan parkir gedung 

berlantai 4 dengan bagian atas 

parkir digunakan sebagai area 

sirkulasi pengunjung.  

- Player tunnel pemain memasuki 

lapangan yang bergerak secara 

otomatis. 

Sumber : Data Penulis, 2021 
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B. Hasil Studi Preseden  

Dari studi preseden di atas didapat beberapa unsur futuristik yang sudah 

diterapkan pada bangunan-bangunan tersebut dan dapat diterapkan pada 

stadion sepak bola yang baru. 

Tabel 2.10 . Hasil Studi Preseden Arsitektur Futuristik pada Stadion Sepak Bola 
Unsur Bangunan Penerapan Hgh Tech Futuristik 

Struktur Bangunan Baja 

Beton 

Sistem Utilitas Pemasangan panel surya sebagai energi alternatif 

Sistem Keamanan CCTV 7K 

Sistem Sirkulasi Penggunaan ekskalator 

Struktur parkir 4 lantai terbesar 

Fasilitas Pengaplikasian Sistem ticketing online dengan barcode 

LED Display di sejumlah bagian dinding luar stadion 

Layar HD di depan bangunan 

Efek permainan cahaya 

Papan scoring berteknologi digital 

Sumber : Data Penulis, 2021 

2.6. Studi Kasus 

Studi kasus yang penulis lakukan erupa analisis gap bangunan Stadion  

Sumpah Pemuda sebagai objek penelitian dengan standar SK SNI T-25-1991-

03: Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Stadion dan Regulasi Stadion 

standar AFC serta mengambil beberapa poin rekomendasi FIFA. 

Hasil studi banding ini berupa daftar persyaratan yang tidak ada pada Stadion 

Sumpah Pemuda atau belum efektif fungsinya. Tujuan studi kasus ini yaitu 

sebagai objek sekaligus bahan pertimbangan dalam penerapan konsep 

futuristic pada Stadion Sumpah Pemuda agar dapat terwujudnya fungsi dan 

tujuan bangunan Stadion Sumpah Pemuda.
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A. Studi Kasus Stadion Sumpah Pemuda 

Tabel 2.11. Analisis Gap Stadion Sumpah Pemuda 
STANDAR STADION KETER-

SEDIAAN 

KONDISI EKSISTING REKOMENDASI 

          

NO ITEM STANDAR  WUJUD RUANG 

(TERBUKA/TERTUTUP) 

ASPEK STANDAR 

(DIMENSI/ZONASI/MATERIAL 

PENYUSUN) 

ADA / 

TIDAK 

ADA 

ITEM WUJUD RUANG (TERBUKA/TERTUTUP ASPEK STANDAR 

(DIMENSI/ZONASI/MATERIAL 

PENYUSUN) 

 

 Zona 

Keamanan 

Stadion  

Tata Cara 

Perencanaan Teknik 

Bangunan Stadion, 

DPU (1991) 

 
Gambar  2.5. Zona keamanan stadion 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Teknik 

Bangunan Stadion, DPU (1991) 

Minimal 0,5 m2 x Jumlah Penonton      

 Geometri 

Stadion 

 

Tata Cara 

Perencanaan Teknik 

Bangunan Stadion, 

DPU (1991) 

 
Gambar  2.6. Kemiringan Lapangan 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Teknik 

Bangunan Stadion, DPU (1991) 

 

- Panjang lapangan ditentukan minimal 100 

m, dan maksimal 110 m 

- Lebar lapangan ditentukan minimal 64 m, 

maksimal 70 m 

- Perbandingan antar lebar dan panjang 

lapangan ditentukan minimal 0,60 dan 

maksimal 0,70 

- Kemiringan permukaan lapangan 

ditentukan minimal 0.50 %, maksimal 1% 

ke empat arah 

- Lebar zona bebas di keempat sisi 

ditentukan minimal 2 meter, di sisi 

belakang gawang minimal 3,5 meter 

dengan panjang minimal 11,50 m 

     

 Klasifikasi 

Rumput 

Stadion 

 

 

cynodon dactylon (CD), axonopus 

compressus (AC), zoysia matrella (ZM), dan 

rumput sintetis. 

 

Zoysia Matrella (ZM) merupakan jenis 

rumput standar PSSI dan FIFA. 

Ada 

(Sesuai) 

Klasifik

asi 

Rumpu

t 

Stadion 

  
 

Lapangan sepak bola menggunakan 

jenis rumput zoysia matrella (ZM)  

 

 Ruang Ganti 

Pemain 

 

AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 Disediakan untuk 2 tim yg akan 

bertanding dalam ukuran, corak, dan 

kenyamanan yang “sama”  

Peralatan : 

- 4 Kamar Mandi (shower) dan 4 Toilet 

- Tempat duduk untuk min. 29 orang + 3 

meja panjang 

- 1 Meja Massage 

- 1 Papan Putih beserta pena besar dan 

penghapus 

- 1 Kulkas 

- Harus memiliki AC dan dingin diseluruh 

ruangan 

Ada 

(Tidak 

Sesuai) 

Ruang 

Ganti 

Pemain 

 

 

Peralatan : 

- 4 Kamar Mandi (shower) dan 2 

Toilet 

- Tempat duduk panjang min. 29 

orang + 1 meja panjang 

- Tidak ada Meja Massage 

- 1 Papan Putih beserta pena besar 

dan penghapus 

- 1 Kulkas 

- 1 AC dan dingin diseluruh ruangan 

- 1 Lemari dengan 10 loker 
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 Ruang Ganti 

Pelatih dan 

Wasit 

 

AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 Peralatan : 

- 1 Kamar Mandi (shower) dan 1 Toilet 

- Tempat duduk untuk min. 5 orang 

- 1 Kulkas 

- Harus memiliki AC dan dingin diseluruh 

ruangan 

Ada 

(sesuai) 

 

 

Peralatan : 

- 1 Kamar Mandi (shower) dan 1 

Toilet 

- Tempat duduk untuk 9 orang 

- 1 Kulkas 

- Harus memiliki AC dan dingin di 

seluruh ruangan 

 

 Ruang Doping 

 

AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 Ukuran    : sekitar 5mx5m  

Peralatan : 

- 1 Meja + 4 Tempat duduk  

- 1 Lemari 

- 1 Kamar mandi (shower) dan kaca hias. 

- 1 Sofa untuk 8 orang 

- 1 Kulkas 

- 1 TV 

- Harus memiliki AC dan dingin diseluruh 

ruangan 

Ada (tidak 

sesuai) 

 

 

Ruang medis dan ruang doping 

difungsikan dalam satu ruangan 

dengan peralatan dan fasilitas yang 

tidak memadai. 

 

 Ruang Medis 

 

AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 Peralatan : 

- Tangki oksigen beserta masker yg cukup 

- Beberapa perlatan medis yang diperlukan 

bila ada yang terluka dalam pertandingan 

- Peralatan dan fasilitas yg diperlukan 

untuk Operasi sederhana. 

Ada (tidak 

sesuai) 

 

 

Ruang medis dan ruang doping 

difungsikan dalam satu ruangan 

dengan peralatan dan fasilitas yang 

tidak memadai. 

 

 Ruang 

Inspektur 

Pertandingan 

(IP) atau 

Match 

Officials 

(MO) 

AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 Peralatan : 

- Akses WIFI 

- IDD Telpoon, mesin Fax dan kertasnya  

- 1 set Komputer 

- 1 Printer dan kertasnya yg cukup 

- Ruangan ini letaknya berdekatan dengan 

Ruang Ganti Pemain dan Wasit 

- Harus memiliki AC dan dingin diseluruh 

ruangan 

Tidak ada  - -  
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 Ruang 

Meeting 

AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 Kapasitas : 30 orang 

Peralatan : 

- Papan Tulis dan LCD utk keperluan 

Manager meeting.  

- Ruang Penyimpanan peralatan  

Tidak 

sesuai 

 

 

Ruang secretariat di fungsikan sebagi 

ruang meeting. 

 

 Team Benches 

and Technical 

area 

AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 Bench Beratap (untuk 11 Official dan 7 

Pemain Cadangan), dan Bench Beratap untuk 

Inspektur Pertandingan (IP) (utk 3 orang) 

harus disediakan di pinggir lapangan. Bench 

ini harus berjarak tidak lebih dari 5 m dari 

sisi lapangan dan menghadap ke lapangan. 

Bench disebelah kiri utk Tim Tuan Rumah 

dan sebelah kanan untuk Tim Tamu. Bench 

IP harus diletakkan diantara 2 Bench ini. 

 

Ada (belum 

sesui) 

 

 

Jumlah bench sesuai standar 

kebutuhan tetapi sudah mulai rusak. 

 

 Lapangan dan 

Sistem 

Drainase 

AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 

Ukuran lapangan harus : 

- Panjang : 100-110m (idelanya 105-m) 

- Lebar : 64 - 75m (idealnya 68-m) 

Supaya bisa main dengan nyaman, lapangan 

harus memiliki permukaan yang rata dan 

halus. Untuk menghindari adanya genangan 

air sehingga mengganggu pertandingan. 

Lapangan juga harus memiliki sistem 

drainase yg memadai. 

 Lapanga

n 

 

Menurut data dari UPTD Pengelola 

Gelanggang Olah raga ukuran 

lapangan 112 m x 64 m. 

 

 Tribun 

Penonton 

AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 

Tribun VIP  

- Minimal 50 tempat duduk terletak 

dibagian tengah dan terpisah dari Tribun 

Media. 

Tribun Suporter 

- Bahan :  

baik terbuat dari kayu, plastik, semen, 

atau besi harus merupakan tempat duduk 

perorangan, dan bukan kursi panjang, 

serta memiliki nomor.  

- Tempat duduk harus permanen dan tidak 

boleh untuk sementara. 

Ada (tidak 

sesuai) 

Tribun 

Penonto

n 

 

Tribun VIP  

Terdiri dari 180 bangku 

 

Tribun Suporter 

Terbuat dari semen dan hanya dapat 

menampung 25.000 peonton 

 

belum menggunakan bangku/ 

single seat, tapi hanya berupa 

tribun 

berdiri / tribun beton. Dan total 

keseluruhan tribun hanya berkapasitas 

makismal 25.000. 
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Tata Cara 

Perencanaan Teknik 

Bangunan Stadion, 

DPU (1991) 

  
Gambar 2.4 Jarak pandang maksimal 

stadion 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Teknik 

Bangunan Stadion, DPU (1991) 

Jarak Pandang 

Jarak pandang penonton terhadap suatu 

benda di lapangan minimal 90m dari pusat 

lapangan, maksimal 190 m dari titik sudut 

lapangan 

Keterangan: 

R1 = Jarak pandang makssimal dari titik 

sudut lapangan, 190 m 

R2  =  Jarak  pandang  optimal  dari  titik  

sudut lapangan, yaitu 150 m. 

R3 = Jarak pandang optimal dari pusat 

lapangan 90 m 

     

 Kompartemi

nasi dan 

Tempat 

Duduk 

Penonton 

Tata Cara 

Perencanaan Teknik 

Bangunan Stadion, 

DPU (1991) 

 

& 

 

FIFA Football 

Stadiums Technical 

and 

Recommendations 

(2011) 

 
Gambar  2.21. Garis Pandangan 

Penonton 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Teknik 

Bangunan Stadion 1991 

  
Gambar  2.22. Garis Pandangan 

Penonton 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Teknik 

Bangunan Stadion 1991 

a)  

 Gambar  2.23. Tribun Dengan Sudut 

Lebih Dari Satu Macam 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Teknik 

Bangunan Stadion (1991) 

b) Daerah penonton harus dibagi dalam 

kompartemen yang masing-masing 

menampung penonton minimal 2000 

orang, maksimal 3000 orang;  

c) Antar dua kompartemen yang 

bersebelahan harus dipisahkan dengan 

pagar permanen transparan setinggi 

minimal 1,2 m, maksimal 2,0 m. 

d) Antara 2 gang maksimal 48 tempat 

duduk, lihat Gambar 

e) Antara gang dengan dinding atau pagar 

maksimal 24 tempat duduk, lihat 

Gambar 

f) Antara gang dengan gang utama 

maksimal 72 tempat duduk, lihat Gambar 

g) Harus dihindarkan terbentuknya 

perempatan; 

h) Kapasitas yang disesuaikan dengan daya 

tampung penonton dalam 1 

sektor/kompartemen; 

i) Tidak boleh ada kolong di bawah tempat 

duduk; 

j) Garis pandangan agar seorang 

penonton tidak terhalang pandangan 

oleh penonton didepannya ditentukan 12 

cm, 

k) Untuk  meningkatkan  garis  pandangan,  

sudut  dasar  tribun  dapat  dibuat dalam 

2 atau lebih dengan sudut yang lebih 

besar yang didasarkan pada perhitungan 

injakan dan tanjakan yang digunakan,  

l) Tribun dapat dibuat bertingkat, bila jarak 

pandang melebihi batas optimal, 

 

m) Tribun khusus untuk penyandang cacat 

harus memenuhi ketentuan berikut: 

Diletakkan  di  bagian  paling  depan  

atau  paling  belakang  dari  tribun Lebar 

tribun untuk kursi roda minimal 1,40 m 

ditambah selasar dengan lebar minimal 

0,90 m. 
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Gambar  2.24. Besar Stadion Sesuai 

Besar Arah Pandang 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Teknik 

Bangunan Stadion 1991  

 
Gambar  2.25. Kontrol Arah Pandang 

Vertikal 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Teknik 

Bangunan Stadion 1991

 
Gambar  2.26. Tribun difabel 

Sumber : FIFA Football Stadiums 

Technical and Recommendations (2011) 

 

 Gawang AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 

Bahan :  

Tiang gawang harus terbuat dari aluminuim 

atau bahan sejenis dan harus bentuknya 

silindris. 

Ukuran harus sesuai IFAB (Dewan sepak 

bola internasional) : 

Jarak antar tiang gawang adalah 7,32-m; 

Ketinggian tiang gawang adalah 2,44-m; 

Tiang gawang harus dicat/berwarna putih 

Tidak boleh berbahaya terhadap pemain 

  

 

  

 Lampu 

Stadion dan 

Genset 

AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 Peralatan : 

- Seluruh stadion harus kena sinar lampu yg 

rata dengan kekuatan minimal 1,200 lux 

minimum. (disarankan sekitar 1,400 lux 

atau lebih) 

- Stadion juga harus menyediakan Genset 

jika terjadi pemadaman. Kekuatan genset 

minimal 900 lux untuk keseluruhan 

lapangan. 

 Lampu 

Stadion 

dan 

Genset 

 

 

800 Lux. 80 buah Lampu di 4 titik KURANG RUANG 

GENSET 
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 Jam 

 

AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 

Peralatan : 

Stadion harus dipasang jam besar (bisa 

digital) yang menunjukkan angka 0 - 45 

menit utk babak 1 dan 35 – 90 untuk 

babak 2. Jam tersebut harus berhenti pada 

waktu normalnya tersebut.  

Tidak ada Jam 

 

 Stadion belum memiliki layar lebar 

dan jam besar untuk menunjukan 

waktu permainan, sehingga waktu  

permainan hanya dipantau oleh wasit 

dari jam tangannya dan ditunjukkan 

dengan bunyi peluit wasit. 

 

 Layar Lebar AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 

Disarankan untuk menyediakan Layar Lebar. 

Diwajibkan untuk bekerja sama dengan 

AFC/WSG bila ada pemasangan Layar Lebar. 

Tidak ada Layar 

Lebar 

 

Stadion belum memiliki layar lebar, 

hanya menggunakan scoring board 

manual. 

 

 Parkir 

 

AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 Kapasitas : 

Minimal parkir 2 bis dan 10 mobil tim 

dan official, 20 mobil VIP, dan 50 mobil 

Rekanan AFC. 

 Parkir 

 

 

 

Lahan parkir di muka bangunan 

stadion cukup untuk standar 

kebutuhan yang disyaratkan AFC. 

Namunbelum cukup untuk 

menampung kendaraan penonton 

yang akan dijadikan kapasitas 50.000 

penonton. 

Hitung luas lahan depan 

stadion 

 Toilet 

 

AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 1 toilet untuk setiap 200 tempat duduk 

penonton. 
Ada (tidak 

sesuai) 

Toilet 

 

 

Toilet berada di antara tribun 

penonton dan di luar bangunan 

dengan kondisi yang sama tidak 

layak. 

Ada berapa toilet umum 

diluar bangunan? 
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 Ruang Media 

(Media 

Center) 

AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 Peralatan : 

Ruang Media dan meja dimana Media bisa 

mengambil kartu akreditasinya, rompi, dan 

hal-2 lain. 

Ada (tidak 

sesuai) 

Ruang 

Media 

(Media 

Center) 

 

Ruang media berada tepat di samping 

ruang Press Conference 

 

 Tribun Media 

(Media Tulis) 

 

AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 Peralatan : 

- tempat duduk di tengah dan pemandangan 

tak terhalang ke lapangan  

- kursi + meja 

- memiliki fasilitas kelistrikan dan Internet 

(WIFI).  

- Minimum 70% dari total meja + kursi 

diatas wajb disediakan dengan perincian : 

e. Utk Play-Off and Group Stage : 50 

tempat duduk. 

f. Utk Putaran 16 dan Perempat Final : 75 

tempat duduk  

g. Utk Semi Final : 125 tempat duduk 

h. Utk Final : 200 tempat duduk 

 

Ada (tidak 

sesuai) 
Tribun 

Media 

(Media 

Tulis) 

 

 

Berada disisi kiri tribun vip dan 

pemandangan tak terhalang ke 

lapangan. 

Hanya tersedia 45 kursi dan 4 meja 

yang sudah tidak layak. 

Fasilitas kelistrikan seperti stop 

kontak dan penerangan tambahan 

tidak tersedia. 

 

 

 Ruang Press 

Conference 

 

AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 

terlatak didalam lingkup stadion dan mudah 

dijangkau Media. 

Diruangan tsb wajb disediakan tempat duduk 

dg perincian : 

- Utk Play-Off and Group Stage : 50 tempat 

duduk. 

- Utk Putaran 16 dan Perempat Final : 50 

tempat duduk 

- Utk Semi Final : 75 tempat duduk 

- Utk Final : 100 tempat duduk 

Perlengkapan berikut ini juga wajib ada di 

Ruang Press Conference : 

- Podium Interview : Dipodium 

disediakan kursi dan meja utk maksimal 

6 orang (Pelatih dan 2 Pemain, Media 

Officer, Penterjemah) dan ruang yang 

cukup untuk Backdrop. 

- Kursi : Disediakan kursi yang cukup untuk 

media. 

- Sound system : Disediakan 2 mikrophone 

untuk proses tanya jawab dan speaker yg 

memadai. 

-  Lampu : Cukup lampu utk penerangan 

seluruh ruangan. 

-  Penterjemah : Tim tuan rumah wajib 

menyedakan seorang Penterjemah bila 

diperlukan. 

- ACL Backdrop: Akan disediakan oleh 

WSG. 

  

  

 

Ruang Press Conference berada tepat 

di samping ruang media. 

 

Perlengkapan dalam ruang ada 

background untuk media, beberapa 

kursi yang jauh dari cukup, dan 

barang yang tak seharusny ada 

diruangan ini seperti kasur dan 

jemuran. 

 



80 
 

  FIFA Football 

Stadiums Technical 

and 

Recommendations 

(2011) 

 
Gambar  2.19. Ruang Konfrensi Pers 

Sumber : FIFA Football Stadiums 

Technical and Recommendations (2011) 

Untuk tipe A, B, dan C sebagai berikut:  

- Lokasi harus berada di Tribun barat 

- Lokasi pengambilan foto harus berada di 

parit belakang gawang 

- Harus disediakan kabin untuk awak TV 

dan film 

- Tipe A dan B harus disediakan ruang 

telepon dan telex, sedangkan untuk tipe C 

boleh tidak disediakan ruang telepon dan 

telex 

- Toilet khusus untuk pria dan wanita 

masing-masing minimal 1 unit lerdiri dan 

1 kakus jongkok dan 1 bak cuci tangan. 

     

 Mixed Zone AFC  Stadium 

Regulation (2012) 

 Area Mixed Zone bagi Media untuk 

wawancara dengan Pelatih dan Pemain 

masing-masing klub setelah pertandingan. 

Mixed Zone ini harus dalam tempat yg 

mudah dijangkau dan bebas dari cuaca serta 

keramaian, dan terletak antara Ruang Ganti 

Pemain dan Tempat Parkir Bis. Hanya para 

Pelatih,Pemain, dan perwakilan Media yg 

berhak berada di Mixed Zone. Ukuran Mixed 

Zone disesuaikan dengan kondisi setempat 

dan jumlah Media  yang ada. 

     

  FIFA Football 

Stadiums Technical 

and 

Recommendations 

(2011) 

 
Gambar  2.20. Mixed Zone 

Sumber : FIFA Football Stadiums 

Technical and Recommendations (2011) 

      

 Penempatan 

Camera 

Broadcasting 

FIFA Football 

Stadiums Technical 

and 

Recommendations 

(2011) 

 
Gambar 2.2. Perletakan Kamera 

Sumber: FIFA Football Stadiums 

Technical recommendations and 
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requirements 

 

 Sirkulasi 

Civitas 

Tata Cara 

Perencanaan Teknik 

Bangunan Stadion, 

DPU (1991) 

 
Gambar  2.27. Hubungan dan Sirkulasi 

Civitas 

Sumber : Tata Cara Perancangan Teknik 

Bangunan Stadion (1991) 

Penonton, atlet, pelatih dan pengelola harus 

mempunyai jalur sirkulasi terpisah. 

 

 

 

 

     

Sumber : Data Penulis, 2021 
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2.7. Hasil Kesimpulan Studi Literatur, Studi Preseden, dan Studi Kasus 

Hasil kesimpulan studi literatur, studi preseden, dan studi banding 

penelitian dilanjutkan dengan menemukan, menentukan, dan menyimpulkan 

pelaku pengguna stadion, aktifitas, hingga kebutuhan ruang stadion. 

A. Pelaku Pengguna Stadion 

Pelaku pengguna stadion terdiri dari pengguna tetap dan pengguna 

sementara. Pengguna tetap merupakan sekelompok atau seorang yang 

melakukan aktifitas tetap dan berulang dalam jangka waktu tertentu. 

Pengguna sementara sekelompok atau seorang yang melakukan aktifitas 

sementara dan tidak berulang dalam setting ruang tertentu. 

Tabel 2.12. Pelaku Pengguna Stadion 

Tipe Pengguna Pengguna 

 

 

Pengguna Tetap 

Atlet Sepak bola 

Atletik 

Pengurus Klub 

Pengelola Stadion 

Pengelola Tour Stadion 

Petugas Teknis Stadion 

Pengelola Marchindise Shop 

 

 

 

Pengguna 

Sementara 

Pengunjung Tour stadion 

Pengunjung Rekreasi 

Penonton Pertandingan 

Pengelola pertandingan 

Sponsor pertandingan 

Penyewa area komersil 

Sumber : Data Penulis, 2021 

 

B. Aktivitas Pelaku Kegiatan 

Menurut Geraint John et al (2007) dan studi preseden kegiatan utama 

di stadion dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis menurut sifatnya 

yaitu :  

Tabel 2.13. Kegiatan Utama di Stadion 

Kegiatan Pelaku Keterangan 

Olahraga - Atlit sepak bola 

- Atletik 

Kegiatan yang meliputi latihan 

dan pertandingan olahraga 

Menonton 

olahraga 

Pengunjung Kegiatan yang sifatnya 

menyaksikan jalannya latihan dan 

pertandingan olahraga 
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Servis - Pegawai keamanan 

- Perawatan bangunan 

- Mehanical electrical 

engineering (mee) 

Kegiatan yang meliputi pelayanan 

operasional bangunan stadion, 

baik saat ada kegiatan olahraga 

maupun tidak ada kegiatan 

olahraga 

Manajerial Pengelola Kegiatan yang sifatnya mengelola 

manajemen suatu stadion 

Bisnis - Pengelola Keuangan 

- Pengelola Marchindise 

Shop 

- Penyewa area komersil 

Kegiatan yang bersifat ekonomi 

melalui penyewaan ruang-ruang 

untuk perdagangan dan aktifitas 

pendukung lainnya. 

Rekreasi - Pengunjung Tour 

stadion 

- Tamu wedding venue 

Penonton konser 

Kegiatan yang bersifat santai 

dengan waktu kegiatan yang tidak 

terjadwal dengan memanfaatkan 

lokasi dan fasilitas pendukung 

yang terdapat pada sebuah 

bangunan stadion 

Sumber : Data Penulis, 2021 

 

C. Kebutuhan Ruang 

Berikut kebutuhan ruang berdasarkan hasil komparasi studi preseden 

dan studi literatur fasilitas dasar stadion standar AFC :  

Tabel 2.14. Kebutuhan Ruang di Stadion 

Jenis Ruang Ruangan 

Stadion Lapangan Sepak Bola 

Ruangan teknis R. Ganti Pemain 

R. Wasit 

R. Doping 

R. Medis 

R. Inspektur Pertandingan (IP) / Match Officials (MO) 

R. Meeting 

Team Benches 

and Technical 

area 

Bench beratap untuk 11 official dan 7 pemain cadangan 

Bench beratap untuk inspektur pertandingan (ip) 

Bench beratap untuk Tim Tuan Ruah 

Bench beratap untuk Tim Tamu 

Tribun penonton Tribun VIP 

Tribun Suporter 

Parkir Parkir 2 bis 

10 mobil tim dan official 

20 mobil VIP 

50 mobil Rekanan AFC 

Lain-lain Ruang VIP Undangan 

Toilet 1 toilet untuk setiap 200 tempat duduk penonton 

Fasilitas R. Media Center 
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Tribun Media (Media Tulis) 

Ruang Press Conference 

Mixed Zone 

Penempatan Camera Broadcasting 

Sumber : Data Penulis, 2021 

 

2.8. Strategi Pencapaian Arsitektur Futuristik 

  

A. Integrasi Pendekatan Arsitektur Futuristik pada Stadion Sepak Bola 

Futuristik memiliki aspek yaitu fleksibilitas dan kapabilitas bangunan, 

yang mana bangunan dapat mengikuti tuntutan dari perkembangan 

bangunan itu sendiri. Dalam tercapainya konsep futuristik tidak hanya 

memperhatikan kepraktisan dan kegunaan melainkan juga memperhatikan 

seni dan ekspresi pada tampilannya. Futuristik lebih memanfaatkan tipe 

garis-garis miring dan elips untuk menciptakan unsur dinamis. Pada 

pencapaian konsep futuristik, tidak menggunakan seni ornamentasi 

didalamnya untuk mengekspresikan suatu bentuk. 

Tercapainya suatu hal yang futuristik tidak lepas dari peranan eksplorasi 

terhadap teknologi yang menciptakan suatu unsur kebaruan yang mana 

teknologi yang dihasilkan merupakan teknologi tinggi (high-tech). 

Dalam penerapan konsep High-Tech ekspresi bangunan dicapai melalui 

eksplorasi teknologi dan pemilihan bentuk struktur dan material. Tidak 

hanya mengacu kepada tampilan fisik dan fasad dari pada bangunan saja. 

Namun, juga menerapkan prinsip-prinsp, karakter dan sistem yang ada 

dalam konsep high-tech. Penerapan konsep high-tech pada Stadion Sepak 

Bola ini mengoptimalkam performa bangunan guna efisiensi terhadap 

lingkungan, sistem jaringan, struktur bangunan, servis, kenyamanan dan 

ketenangan bagi pengguna 

  



85 
 

B. Arsitektur Futuristik dan High Tech Architecture pada Kriteria 

Desain  

Kriteria desain pada Stadion Sepak Bola yaitu fleksibilitas dan 

aksesibilitas suatu ruang dan juga kenyamanan serta pelayanan bagi 

pengguna. Sebuah Stadion Sepak Bola yang memiliki suatu inovasi baru 

dicapai dengan melakukan pendekatan futuristik dan high-tech 

architecture terutama pada kriteria desain, seperti : 

 

Tabel 2.15. Arsitektur Futuristik dan High Tech Architecture pada Kriteria Desain 

Unsur Bangunan Penerapan High Tech Futuristic 

Sistem 

pada 

Stadion 

Sepak 

Bola 

Sistem 

Struktur 

Material baja dan beton 

Sistem 

Sirkulasi 

Komputerisasi pada ticketing pintu masuk 

Penggunaan sensor pada area parkit 

Pengaplikasian sistem ticketing online dengan barcode 

Penggunaan ekskalator 

Struktur parkir 4 lantai terbesar 

Sistem 

Penunjang 

Penggunaan Scoring board led 

Permainanlighting pada bangunan 

Sistem 

Utilitas 

Efisiensi air pada bangunan 

Pemanfaatan cahaya alami untuk bangunan 

Pemasangan panel surya sebagai energi alternatif 

Sistem 

Keamaan 

CCTV 7K 

 

 

 

Citra Visual pada 

Stadion Sepak Bola 

 

Menggunakan struktur pipa baja, kaca, alumunium dan 

material fabrikasi lainnya. 

LED Display di sejumlah bagian dinding luar stadion 

Layar HD di depan bangunan 

Menerapkan warna dinamis pada tampilan bangunan. 

Efek permainan cahaya 

Menggunakan material yang mengkilap dan memantulkan 

cahaya 

Aksesibilitas ruang diwujudkan melalui lantai mezzanine 

yang terbuka dengan material kaca. 

Menciptakan kesan dinamis dengan elemen air dan 

vegetasi dalam tatanan ruang luar dengan konsep 

boulevard. 

Menggunakan elemen air untuk memberi kesan berbeda 

pada tampilan bangunan dengan cara mengusung tampilan 

waterscape. 

Sumber : Data Penulis, 2021 
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C. Kriteria Desain Arsitektur Futuristik dan High Tech Architecture 

pada Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung 

Setelah didapat kriteria desain arsitektur futuristik dan high tech 

architecture, selanjutnya penulis menganalisis dan menyesuaikan kondisi 

eksisting Stadion Sumpah Pemuda dengan kriteria desain yang sudah ada, 

sehingga di dapat prinsip perancangan Stadion Sumpah Pemuda dengan 

pendekatan Arsitektur Futuristik. 

1) Sistem pada Stadion Sepak Bola 

Penerapan konsep futuristik dan high-tech pada Stadion Sepak Bola ini 

dicapai melalui eksplorasi teknologi guna mengoptimalkam performa 

bangunan dan efisiensi terhadap lingkungan, sistem jaringan, servis, 

kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna antara lain : 

- Komputerisasi pada ticketing pintu masuk maupun seluruh kegiatan 

yang berlangsung berupa screen hologram yang ditujukan untuk 

memperlihatkan tim yang sedang bertanding ataupun 

memperkenalkan event yang sedang berlangsung 

 
Gambar 2.40. Hologram Ticketing Machine 

Sumber : www.ptsap.co.id 

 

- Penggunaan sensor pada area parkir 

  
Gambar 2.41.Sensor Palang Parkir 

Sumber : www.ptsap.co.id 

 

 

http://www.ptsap.co.id/
http://www.ptsap.co.id/
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- Penggunaan scoring board led 

     
Gambar 2.42. Scoring Board Manual (kiri) Scoring Board Digital (kanan) 

Sumber : Dokumen Penulis, 2021 

 

- Permainan lighting pada bangunan 

 
Gambar 4.43. Alianz Arena Jerman 

Sumber : tourkeeropa.com 

 

- Efisiensi air, Seluruh air yang digunakan untuk irigasi gedung dari 

air tadah hujan dan menerapkan sistem irigasi landskap yang tepat 

dan sesuai dengan kebutuhan rumput dan tanaman serta penyediaan 

sistem drainase yang efisien untuk tribun dan lapangan agar tidak ada 

genangan air di permukaan lapangan. 

- Pemanfaatan pencahayaan alami dengan menggunakan sebagian atap 

berupa transparan (sky light). 

 
Gambar 2.44. Residential Stadium 

Sumber : archstorming.com 

 

http://tourkeeropa.com/
https://www.archstorming.com/rsar-w2.html
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2) Citra Visual pada Stadion Sepak Bola 

Untuk membangun sebuah citra bangunan yang memiliki futuristik dan 

hi-tech expression, sebuah desain arsitektur harus memiliki ekspresi 

yang jujur dengan memperlihatkan bagian bangunan yang umumnya 

ditutup-tutupi. Ekspresi kekuatan struktur yang menggunakan struktur 

dari rangka baja dan kabel, serta penggunaan material dari kaca dan 

bahan metal sedangkan ekspresi bangunan dicapai menggunakan 

bentukan dinamis yang mencermikan futuristik, hal ini dapat 

diwujudkan melalui : 

- Menggunakan struktur pipa baja, kaca, alumunium dan material 

fabrikasi lainnya. 

 
Gambar 2.45. Wembley Stadium 

Sumber: sportspromedia.com 

 
Gambar 2.46. Bird Nest Stadium 

Sumber: seele.com 
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Gambar 2.47. Stadion baru Tottenham Hotspur. 

Sumber: Reuters/Paul Childs 

 

- Menerapkan warna dinamis pada tampilan bangunan.  

 
Gambar 2.48. Alianz Arena 

Sumber : .kaskus.co.id 

 

- Menggunakan material yang mengkilap dan memantulkan cahaya.  

 
Gambar 2.49. Wembley Stadium 

Sumber: klook.com 
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Gambar 2.50.Alianz Arena 

Sumber : soccerklopedi.blogspot.com 

 

- Aksesibilitas ruang diwujudkan melalui lantai mezzanine yang 

terbuka dengan material kaca. 

 
Gambar 2.51. Stadion Hardturm, Zürich 

Sumber : scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net 

 

 
Gambar 2.52. BC Place Stadium Level 

Sumber : www.flickr.com 

  

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13606698_907011079426569_5683813397398087943_n.png?oh=a9889537319608272cb68865a8bd2ade&oe=5826CECB
http://www.flickr.com/
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- Menciptakan kesan dinamis dengan elemen air dan vegetasi dalam 

tatanan ruang luar dengan konsep boulevard. 

 
Gambar 2.53. Landscape Design 

Sumber : pinterest.com 

 

- Menggunakan elemen air untuk memberi kesan berbeda pada 

tampilan bangunan dengan cara mengusung tampilan waterscape. 

 
Gambar 2.54. Urban Water Scape 

Sumber : s3images.coroflot.com 

 

 
Gambar 2.55. Lighting Water Scape 

Sumber : lampviews.co

http://pinterest.com/
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D. Kerangka Pikir Pencapaian Pendekatan Arsitektur Futuristik 

 

                      
 

   
 
 

   

Masalah Stadion Sumpah 

Pemuda 

Pendekatan Arsitektur 

Futuristik 
Strategi Pencapaian Contoh Penerapan Pencapaian 

Sepak bola menjadi olahraga 

dan hiburan yang populer di 

mana saja hingga dunia. 

Bagaimana untuk memenuhi 

tuntutan sepak bola modern 

yang samakin berkembang? 

Futuristik  

 

Futuristik dalam segi arsitektur 

yaitu bagaimana membentuk 

citra pada bangunan yang 

mengesankan bahwa bangunan 

itu berorientasi ke masa depan 

atau citra bahwa bangunan itu 

selalu mengikuti 

perkembangan zaman yang 

selalu mengutamakan 

simplisitas waktu dan tempat 

atau ruang yang selalu 

bermobilitas dan dinamis 

dalam semua aspek kegiatan 

melalui ekspresi bangunan1. 

Citra Bangunan Futuristik  

melalui 3 aspek : 

 

Ekspresi (bentuk) bangunan 

Fleksibilitas & kapabilitas ruang 

Teknologi yang diterapkan 

Kapasitas Tribun 

 
Bagaimana untuk memenuhi 

standar klasifikasi stadion 

Tipe A sebagai stadion yang 

melayani tingkat provinsi dan 

regulasi AFC? Diperlukan 

peningkatan kapasitas tribun 

penonton dari 15.000 kursi 

menjadi 30.000 kursi 

Kapabilitas 

 

Kapabilitas ruang adalah bahwa 

bangunan futuristik dapat 

menampung jumlah pengguna 

ruang yang terus berubah, maka 

perlu diperhitungkan mengenai 

kemungkinan jumlah pengguna 

bangunan dimasa yang akan 

datang. 

 

Perencanaan kembali Stadion 

Sumpah Pemuda untuk penambahan 

kapasitas terutama pada tribun yang 

saat ini hanya 15.000 kursi ditambah 

menjadi 30.000 kursi. 
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Kebutuhan Ruang 

 
Stadion Sumpah Pemuda 

belum lengkap/belum sesuai 

dengan syarat standar SNI dan 

regulasi AFC.  

- Kurangnya ruang fungsional 

- Belum melengkapi 

perlengkapan dalam ruang. 

- Besaran ruang belum 

disesuikan dengan syarat 

perlengkapan tiap ruang. 

- Sirkulasi dalam bangunan 

belum efektif 

 

Fleksibilitas 

 

Kapabilitas ruang adalah bahwa 

bangunan futuristik dapat 

menampung jumlah pengguna 

ruang yang terus berubah, maka 

perlu diperhitungkan mengenai 

kemungkinan jumlah pengguna 

bangunan dimasa yang akan 

datang. 

 

Konsep fleksibilitas ruang menurut 

Ahsana dkk (2014) dalam Prawira (2019) 

ada 3, yaitu:  
 

- Ekspansibilitas, ruang dapat 

dimodifiksi dan disesuaikan seperti 
diperluas atau dipersempit sebagai 

respon terhadap kebutuhan ruang dan 

perubahan waktu 
- Konvertibilitas, orientasi dan suasana 

ruang dapat diubah sesuai kebutuhan 

pengguna tanpa merombak ruang 
secara keseluruhan 

- Versatilitas, ruang dapat digunakan 

lebih dari satu fungsi dan dapat 

menampung berbagai kegiatan 

- Aksesibilitas ruang diwujudkan melalui lantai 
mezzanine yang terbuka dengan material kaca. 

  
 

Fasilitas Penunjang 

 
- Tribun penonton berbahan 

semen, sudah rusak, railing 

besi berkarat 

- Belum ada layar lebar untuk 

scoring dan timing. 

- Pembellian ticket masih 

manual, belum online dan 

belum tersedia fasilitas 

masuk dengan barcde untuk 

mempersingkat waktu 

entrance 

 

Teknologi yang dipakai 

 

Tercapainya suatu hal yang futuristik 

tidak lepas dari peranan eksplorasi 
terhadap teknologi yang 

menciptakan suatu unsur kebaruan 

yang mana teknologi yang 

dihasilkan merupakan teknologi 

tinggi (high-tech). 

Penerapan konsep futuristik dan high-
tech pada Stadion Sepak Bola ini dicapai 

melalui eksplorasi teknologi guna 

mengoptimalkam performa bangunan 
dan efisiensi terhadap lingkungan, sistem 

jaringan, servis, kenyamanan dan 

kemudahan bagi pengguna. 

- Pintu masuk dengan system barcode ticket online 

 
- Penggunaan sensor pada area parkir 

 
- Penggunaan Big Screen untuk scoring dan timing 

 



94 
 

    
 

Gambar 2.56. Diagram Alur Pikir Pencapaian Arsitektur Futuristik 

 

Fisik Bangunan 

 

 Visual bangunan 

- Belum mencerminkan 
kemajuan jaman selayaknya 

perkembangan olahraga sepak 

bola. 

- Visual bangunan harus menarik 

agar menarik pengunjung dan 

klub lain  
 

Struktur Bangunan 

Membutuhkan struktur penunjang 
atap yang berfungsi sebagai 

pelindung penonton pada bagian 
tribun yang bebas kolom, serta 

harus bisa melindungi pengguna 

pada ruang di bawahnya yang 
bermobilitas tinggi, hingga visual 

fasad modern sebagai daya tarik 

baik pengunjung maupun klub 
lokal dan klub interlokal untuk 

bermain dan menyewa stadion. 

 

Ekspresi (bentuk) Bangunan 

Teknologi yang dipakai 

 

Untuk membangun sebuah citra 
bangunan yang memiliki futuristik 

dan hi-tech expression, sebuah 

desain arsitektur harus memiliki 
ekspresi yang jujur dengan 

memperlihatkan bagian bangunan 

yang umumnya ditutup-tutupi. 
Ekspresi kekuatan struktur yang 

menggunakan struktur dari rangka 

baja dan kabel, serta penggunaan 
material dari kaca dan bahan metal 

sedangkan ekspresi bangunan 
dicapai menggunakan bentukan 

dinamis yang mencermikan futuristic. 

 

 

 

-  

- Menggunakan struktur pipa baja, kaca, alumunium 
dan material fabrikasi lainnya. 

   

- Menerapkan warna dinamis pada tampilan bangunan. 

 

- Menggunakan material yang mengkilap dan 
memantulkan cahaya.  

  

- Permainan lighting pada bangunan 

 

- Pemanfaatan pencahayaan alami dengan menggunakan 

sebagian atap berupa transparan (sky light).x 

 

- Menggunakan elemen air untuk memberi kesan berbeda 
pada tampilan bangunan dengan cara mengusung 

tampilan waterscape. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Ide Perancangan  

Berikut ini adalah ide/gagasan perancangan yang ingin penulis wujudkan 

melalui penulisan dan perancangan kembali bangunan Stadion Sumpah 

Pemuda Bandar Lampung sebagai judul tugas akhir: 

a) Menyediakan fasilitas yang memadai sebagai wadah untuk menampung 

besarnya animo masyarakat terhadap sepak bola di Lampung. 

b) Memenuhi standar kelayakan bangunan pada Stadion Sumpah Pemuda 

menurut SK SNI T-25-1991-03 dan syarat standar AFC 

c) Mewujudkan visual fasad modern dengan citra bangunan yang terus 

mengikuti perkembangan zaman pada bangunan Stadion Sumpah 

Pemuda dengan pendekatan Arsitektur Futuristik. 

  

3.2. Titik Berat Perancangan 

Titik berat perancangan iyalah mampu memadukan Arsitektur 

futuristik ke bangunan sehinnga, menciptakan suatu bangunan stadion yang 

dinamis. Memberikan kesan bangunan di masa yang akan datang serta 

memberi pengalaman bagi pengguna stadion dalam merasakan kenyamanan 

bangunan stadion itu sendiri.  

 

3.3. Sumber Data 

Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian karena dengan 

data, peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian 

ini data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang bermacam – macam dan dilakukan secara terus 
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menerus sampai data yang terkumpul dapat mencukupi. Sesuai dengan 

karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah : 

a. Studi Litelatur 

Dengan mencari data-data di dalam buku maupun jurnal penelitian dan 

artikel dalam majalah. Buku, artikel, dan jurnal dapat berupa fisik maupun 

non fisik. 

b. Observasi 

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang 

(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, 

waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk 

menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab 

pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk 

evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan 

umpan balik terhadap pengukuran tersebut. 

Objek pengamatan dalam observasi ini yaitu bangunan-bangunan terkait 

judul dan tema yakni bangunan Stadion Sepak Bola dan bangunan 

Futuristik. Hasil dari observasi ini berupa data yang digunakan sebagai 

studi preseden dan studi banding. 

c. Studi Kasus 

Studi kasus dijelaskan oleh Surachrnad (1982) sebagai pendekatan 

penelitian yang berfokus dan memperhatikan dengan seksama suatu kasus 

dengan intensif dan rinci, dengan penggalian informasi dan analisa secara 

mendalam. Menurut Kumar (1999) menjabarkan studi kasus sebagai suatu 

metode pendekatan dan penelitian sosial yang melakukan analisis suatu 

kasus dari individu dengan teliti dan lengkap guna memberikan hasil 

analisa yang intensif dalam meneliti fenomena sosial yang ada. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

metode studi kasus yaitu melakukan penelitian pada suatu kasus atau 

fenomena tertentu yang dilakukan secara teliti dan rinci untuk guna 

memberikan hasil analisa yang intensif dalam meneliti fenomena sosial 

yang ada. Pengamatan dilakukan dalam berbagai aspek diantara ialah 
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penataan ruang, fasad bangunan, fasilitas bangunan, dan pengguna 

bangunan. 

Yang menjadi studi kasus pada penelitian ini adalah bangunan Stadion 

Sumpah Pemuda. Dengan menganalisis fasad bangunan, perilaku 

pengguna, ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pada Bangunan 

Stadion. Kemudian hasil studi kasus ini akan digunakan sebagai bahan 

studi banding dengan mencocokkan kualitas dan kuantitas pada stadion 

Sumpah Pemuda dengan syarat standar AFC . 

 

3.4.  Metode Pengumpulan Data  

Penelitian kualitatif mempunyai setting yang alami sebagai 

sumber langsung dari data dan peneliti itu adalah instumen kunci. Maksudnya 

adalah peneliti sebagai alat pengumpul data utama. Dalam penelitian 

kualitatif yang diuji adalah datanya. Selain itu, temuan atau data dapat 

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 

2011: 365). 

Instrumen dalam penelitian ini adalah studi literatur, observasi, 

dan studi kasus. Dalam penelitian ini dibutuhkan manusia sebagai peneliti 

karena manusia dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan lingkungan. Oleh 

karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh 

peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. 

Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap 

pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap 

bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian. 

Dalam hal ini penulis dianggap valid sebagai peneliti pada 

penelitian ini karena penulis merupakan mahasiswa studi arsitektur dan 

kapasitas peneliti sama dengan yang diteliti. 

Pada penelitian ini, setelah fokus penelitian menjadi jelas barulah 

instrumen penelitian sederhana dikembangkan. Hal tersebut dilakukan untuk 

mempertajam serta melengkapi hasil daripada teknik dalam pengumpulan 

data. Terdapat tiga instrumen yang dibuat sebagai proses pemilihan, 
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penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari data – data 

yang tertulis dilapangan, menyajikan gambaran realistik daripada ruang 

(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, 

dan perasaan, mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan maupun 

interaksi yang terjadi dan strategi yang dikembangkan untuk mencapai suatu 

pendekatan yang inofatif dan memiliki konsep futuristik. 

 

3.5. Metode Perancangan Redesain Stadion Sumpah Pemuda dengan 

Arsitektur Futuristik 

Menentukan penerapan pendekatan Arsitektur Futuristik pada 

bangunan Stadion ini, penulis merujuk pada prinsip-prinsip kajian konsep 

bangunan Futuristik, futuristik mempunyai arti mengarah atau menuju ke 

masa depan. Futuristik pada bangunan menggambarkan bahwa 

perancanggan dan pembangunannya tidak berdasarkan oleh suatu yang 

terkait dengan masa lalu, tetapi mencoba menggambarkan bangunan di 

masa depan. Futuristik memiliki aspek yaitu fleksibilitas dan kapabilitas 

bangunan, yang mana bangunan dapat mengikuti tuntutan dari 

perkembangan bangunan itu sendiri. Dalam tercapainya konsep futuristik 

tidak hanya memperhatikan kepraktisan dan kegunaan melainkan juga 

memperhatikan seni dan ekspresi pada tampilannya. Futuristik lebih 

memanfaatkan tipe garis-garis miring dan elips untuk menciptakan unsur 

dinamis. Pada pencapaian konsep futuristik, tidak menggunakan seni 

ornamentasi di dalamnya untuk mengekspresikan suatu bentuk. 

Tercapainya suatu hal yang futuristik tidak lepas dari peranan 

eksplorasi terhadap teknologi yang menciptakan suatu unsur kebaruan 

yang mana teknologi yang dihasilkan merupakan teknologi tinggi (high-

tech). 

Dalam penerapan konsep futuristik ekspresi bangunan dicapai melalui 

eksplorasi teknologi dan pemilihan bentuk struktur dan material. Tidak 

hanya mengacu kepada tampilan fisik dan fasad dari pada bangunan saja. 

Namun, juga menerapkan prinsip-prinsp, karakter dan sistem yang ada 

dalam konsep high-tech. Penerapan konsep futuristik pada Stadion Sepak 
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Bola ini mengoptimalkam performa bangunan guna efisiensi terhadap 

lingkungan, sistem jaringan, struktur bangunan, servis, kenyamanan dan 

ketenangan bagi pengguna.  

Kriteria desain pada Stadion Sepak Bola yaitu fleksibilitas dan 

aksesibilitas suatu ruang dan juga kenyamanan serta pelayanan bagi 

pengguna. Sebuah Stadion Sepak Bola yang memiliki suatu inovasi baru 

dicapai dengan melakukan pendekatan futuristik terutama pada kriteria 

desain, seperti : 

Tabel 3.1. Arsitektur Futuristik  pada Kriteria Desain 

Unsur Bangunan Penerapan High Tech Futuristic 

Sistem 

pada 

Stadion 

Sepak 

Bola 

Sistem 

Struktur 

Material baja dan beton 

Sistem 

Sirkulasi 

Komputerisasi pada ticketing pintu masuk 

Penggunaan sensor pada area parkit 

Pengaplikasian sistem ticketing online dengan barcode 

Penggunaan ekskalator 

Struktur parkir 4 lantai terbesar 

Sistem 

Penunjang 

Penggunaan Scoring board led 

Permainanlighting pada bangunan 

Sistem 

Utilitas 

Efisiensi air pada bangunan 

Pemanfaatan cahaya alami untuk bangunan 

Pemasangan panel surya sebagai energi alternatif 

Sistem 

Keamaan 

CCTV 7K 

 

 

 

Citra Visual pada 

Stadion Sepak Bola 

 

Menggunakan struktur pipa baja, kaca, alumunium dan 

material fabrikasi lainnya. 

LED Display di sejumlah bagian dinding luar stadion 

Layar HD di depan bangunan 

Menerapkan warna dinamis pada tampilan bangunan. 

Efek permainan cahaya 

Menggunakan material yang mengkilap dan memantulkan 

cahaya 

Aksesibilitas ruang diwujudkan melalui lantai mezzanine 

yang terbuka dengan material kaca. 

Menciptakan kesan dinamis dengan elemen air dan 

vegetasi dalam tatanan ruang luar dengan konsep 

boulevard. 

Menggunakan elemen air untuk memberi kesan berbeda 

pada tampilan bangunan dengan cara mengusung tampilan 

waterscape. 

Sumber : Data Penulis, 2021 
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3.6. Metode Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

A. Analisis 

Analisis data menurut Sugiyono (2011: 335-336) merupakan 

proses mencari dan menyusun secara sostematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. 

Sedangkan data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992: 

166-19) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai jenuh. Maka dari itu terdapat langkah-langkah yang ditempuh 

oleh peneliti menggunakan analisis kualitatif model fonomenal dan 

studi kasus antara lain : 

a) Melakukan observasi pada bangunan Stadion guna mengetahui 

aktivitas dan perilaku pengguna maupun karakteristik dari 

bangunannya. 

b) Melakukan reduksi data dari studi literatur. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dari 

hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Cara 

yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi yang 

panjang, melalui ringkasan atau singkatan menggolongkan 

kedalam suatu pola yang lebih luas. 

c) Penyajian data dilakukan guna penarikan kesimpulan dan 

menganalisis dari seluruh informasi yang ada. Penyajian data 

lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis 

kualitatif yang valid.  
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Berikut merupakan analisis dari perancangan bangunan Stadion 

Sumpah Pemuda : 

1) Studi lapangan 

Pengumpulan semua data yang ada di lapangan, pengumpulan 

data dilakukan dengan cara mendokumentasikan kondisi di 

lapangan mencatat hal-hal yang di perlukan, sketsa, dan 

wawancara terhadap pengelola, dan dengan wawancara terhadap 

petugas pengelola. Dengan menggunakan seluruh pancaindera 

kita, kita dapat melihat, merasakan, mendengar dan memahami 

secara langsung apa saja yang terdapat dilapangan. Hal ini 

berguna untuk memperoleh informasi guna menjawab 

permasalahan penelitian. 

2) Analisis Spasial 

 Analisis mikro (data umum site, regulasi pada site, fasilitas 

penunjang sekitar site, analisis swot, topografi, aksesbilitas, 

sirkulasi, angin, orientasi matahari, view, kebisingan, 

vegetasi, drainase). 

3) Analisi Fungsional 

 Analisis fungsi (fungsi primer, fungsi sekunder, fungsi 

penunjang), 

 Analisis pengguna (pengunjung, pengelola), 

 Analisis pola kegiatan pengguna. 

4) Analisis Ruang 

 Program ruang, 

 Perhitungan kebutuhan parkir, 

 Kebutuhan ruang keseluruhan 

 Persyaratan ruang, 

 Hubungan ruang. 

 



102 
 

B. Konsep Perancangan 

Konsep perancangan merupakan sebuah rumusan gagasan 

penyelesaian isu permasalahan dari hasil proses komperasi hasil 

analisis dan pendekatan perancangan. Berikut adalah konsep-konsep 

yang akan dirumuskan dalam perancangan bangunan Stadion Sumpah 

Pemuda  dengan pendekatan Arsitektur Futuristik : 

a) Konsep Dasar 

Konsep yang berupa penerapan pada bangunan dengan 

pendekatan Arsitektur Futuristik. 

b) Konsep Perancangan Arsitektur 

Konsep yang berupa dalam bentuk 3 dimensi meliputi konsep 

gubahan masa, tampilan bangunan, dll. 

c) Konsep Perancangan Struktur 

Konsep yang berupa rencana struktur bawah, struktur tengah, dan 

struktur atas yang akan dipergunakan pada bangunan. 

d) Konsep Perancangan Utilitas 

Berupa rencana, Sistem Pencahayaan, Sistem ME, Sistem Air, 

Sistem Pembuangan, Sistem Keamanan Bangunan, dan Sistem 

Pemadaman Kebakaran. 
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3.7.Kerangka Perancangan 

 

 

                            

 

                              

 

                     

 

Gambar 3.1. Diagram Alur Metode Penelitian

 

 

 

 

 

 

Metode Perancangan 

Melakukan studi 

pustaka dan literatur. 

Melakukan studi 

lapangan. 

Studi Preseden 

 

- kebutuhan ruang 

- konsep ruang 

- bentuk &fasad bangunan 

- Unsur futuristik 

Studi Banding 

 

Analisis gap Stadion 

Sumpah Pemuda dengan 

standar stadion sepak bola 

yang disyaratkan oleh PSSI 

berdasarkan regulasi dari 

AFC 

 

Hasil : 

- Kebutuhan ruang, 

- fasilitas, 

- sistem utilitas, sistem 

keamanan, dll, 

- pada Stadion Sumpah 

Pemuda yang belum sesuai 

dengan standar yang 

disyaratkan oleh AFC 

Studi Preseden 

Studi Banding 

Strategi Pencapaian 

Arsitektur Futuristik 

 

- Integrasi pendekatan 

Arsitektur Futuristik pada 

stadion sepak bola 

 

- Arsitektur futuristic pada 

Kriteria Desain 

 

- Kriteria Desain Arsitektur 

futuristic pada Stadion 

Sumpah Pemuda Bandar 

Lampung 

 

- Kerangka Pikir 

Pencapaian Pendekatan 

Arsitektur Futuristik 

 

 

Tinjauan Arsitektur 

Futuristik 

- Pengertian 

- Prinsip desain 

Standar stadion yang 

disyaratkan oleh AFC 

- Kebutuhan ruang 

- Fasilitas 

- Sistem utilitas, system 

keamanan, dll 

 

Menganalisis dan 

menyesuaikan desain 

dengan literatur. 
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BAB IV 

ANALISIS PERANCANGAN 

 

4.1 Hasil Analisis Tapak 

Provinsi Lampung secara geografis terletak paling selatan Pulau Sumatera 

yaitu pada 6°45’-3°45’ Lintang Selatan dan 103°40’-105°50’ Bujur Timur dan 

menjadikan Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera 

serta bersebelahan langsung dengan selat sunda yang berjarak ±165 km. 

 
Gambar 4.1. Peta Provinsi Lampung 

Sumber : https://www bappeda.lampungprov.go.id [diakses 1 Januari 2022] 

 

Batas wilayah Provinsi Lampung antara lain : 

 Utara, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan 

 Selatan, berbatasan dengan Selat Sunda  

 Timur, berbatasan dengan Laut jawa 

 Barat, berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. 
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Gambar 4.2. Peta Administratif Kota Bandar Lampung 2015 

Sumber : Peta Tematik Indonesia, 2015 

 

Secara geografis, kota Bandar Lampung terletak pada 5o20’-5o30’ 

Lintang Selatan dan 105 o28’ -105o37’ Bujur Timur, dengan luas daratan 

kurang lebih 197,22 km dan luas perairan kurang lebih 39,82 km2. Batas-

batas wilayah Kota Bandar Lampung meliputi : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan 

Kabupaten Pesawaran 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran 

Menurut peta administratif terbaru tahun 2015, kota Bandar Lampung 

terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Namun hal ini belum 

disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Bandar 

Lampung, dikarenakan RTRW Kota Bandar Lampung masih dalam proses 

revisi, sehingga masih menggunakan RTRW Tahun 2011-2030 yang 
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dikeluarkan pada tahun 2011. Dalam peraturannya, kota Bandar Lampung 

terdiri dari 13 kecamatan. 

 
Gambar 4.3. Peta Administratif Kota Bandar Lampung 2011 

Sumber : Peta Tematik Indonesia, 2015 
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A. Lokasi Site  

Lokasi redesain di area Stadion Sumpah Pemuda Lampung adalah Jalan 

Sumpah Pemuda, No. T.21, Way Halim, 35361, Perumnas Way Halim, Way 

Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132. 

 
Gambar 4.4 Lokasi Perancangan 

Sumber : Data Analisis Penulis, 2022 

 

Batasan lahan pada site perancangan yaitu sebagai berikut : 

 Utara, Berbatasan dengan Lampung skate park. 

 Selatan, Berbatasan dengan taman hutan kota Bandar Lampung. 

 Timur, Berbatasan dengan taman gajah Way Halim. 

 Barat, Berbatasan dengan Gedung serbaguna Sumpah Pemuda 
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B. Regulasi Pada Site 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 21 tahun 2014 

tentang Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Gedung, menetapkan 

peraturan untuk bangunan dengan fungsi publik yang diatur dalam pasal 26 

ayat 2, berikut adalah peraturan dalam pasal tersebut : 

 KDB : maksimal 60%. Luas tapak  97.400 m² 

 Luas KDB Maksimum : 60% x 97.400 m²  = 58.440 m² 

 KLB : 1,5 

 Luas KLB Maksimum  1,5 x 58.440 = 87.660 m² 

 KDB bangunan ini memiliki luasan 48.255 m² dan KLB 69.095 m 

 

C. Ukuran Site 

Site tapak Stadion Sumpah Pemuda  memiliki luas sekitar ± 97.400 m² Ha 

dan berlokasi di pusat kegiatan olahraga (PKOR). Bentuk tapak sendiri 

cenderung berbentuk trapesium dengan kondisi tanah yang datar dan rata 

dengan kepadatan tanah yang baik. Berdasarkan data profil kota Bandar 

Lampung, wilayah ini tidak termasuk Kawasan rawan bencana sehingga 

aman. 
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Gambar 4.5 Ukuran Site 

Sumber : Data Analsis Penulis, 2021 

 

D. Konteks Kawasan 

Site berada di jalan Sumpah Pemuda yang berbatasan langsung dengan jalan 

Sultan Agung. Jalan Sultan Agung merupakan jaringan jalan arteri dengan 

status Nasional, dimana merupakan jalan yang dikembangkan untuk 

melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan 

pusat kegiatan lokal. Keistimewaan pada site ini didapat untuk mengetahui 

potensi dari site yang berdampak baik dalam suatu perancangan berdasarkan 

analisis keterkaitan dengan lingkungan sekitar yang ramai dilalui 

kendaraan sehingga mudah berkesan informatif bagi setiap pengemudi 

kendaraan yang melaluinya 
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Gambar 4.6. Konteks Kawasan Terhadap Site 

Sumber : Data Analisis Penulis, 2021 

 

Keterangan : 

1. Kawasan Hutan Kota 

2. Mall Transmart Lampung 

3. Perumahan Wayhalim Permai 

4. Gedung Bagas Raya 

5. Masjid AD’DUHA 

6. PT. Telkom 

7. Mall dan Hotel Boemi Kedaton 

8. Kantor Radar Lampung 

9. Pasar Wayhalim 

 

Hasil Analisis : 

1. Lokasi tapak yang minim dari polusi cahaya (penerangan dari bangunan 

sekitarnya) 

2. Kondisi langit pada tapak yang cerah dan jelas  

3. Banyaknya Ruang Terbuka Hijau di sekitar site 
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4. Lokasi tapak tidak jauh dari pusat kota dan merupakan salah satu akses 

keluar masuk dari pusat kota 

5. Dekat dengan bangunan komersil 

6. Minimnya bangunan High-rise di sekitar site. 

7. Akses jalan menuju lokasi trbilang mudah dan lancar 

 

E. Kondisi Fisik Alamiah 

1. Vegetasi 

Kondisi vegetasi pada tapak terdapat berbagai macam jenis 

tanaman.Pohon nangka, palem, bringin, cemara dan kapuk, merupakan 

jenis tanaman yang mendonimasi pada tapak dengan letak pohon yang 

cukup teratur, tersebut juga terdapat pohon lain seperti pohon ketapang 

yang terletak dipinggiran tapak dan pohon pulai di beberapa titik lokasi 

tapak.  

 
Gambar 4.7 Vegetasi 

Sumber : Data Analisis Penulis, 2021 
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Tanggapan : 

1) Mempertahankan beberapa jenis tanaman seperti pohon mahoni serta 

pohong ketapang pada area tapak sebagai tanaman peneduh.  

2) Penataan ulang beberapa vegetasi penghasil buah dengan ditempatkan 

pada lokasi yang menyesuaikan terhadap bangunan nantinya. 

3) Meminimalisir perubahan posisi vegetasi besar yang berpotensi 

sebagai tanaman peneduh pada site. 

 

F. Kondisi Fisik Buatan 

1. Pencahayaan Buatan 

Sumber penerangan di area sekitar site yaitu Penerangan Jalan 

Umum (PJU) pada jalan PKOR Wayhalim dengan sistem penerangan 2 

arah dan tipe lampu LED yang terletak disepanjang median jalan. Lampu 

jalan ini cukup untuk menerangi area lajur jalan serta bahu jalan dengan 

jarak antara berkisar 8m. 
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Gambar 4.8 Pencahayaann Buatan 

Sumber : Data Analisis Penulis, 2021 

 

Tanggapan : 

1) Menambahkan sumber penerangan seperti lampu taman di area-area 

tertentu pada tapak guna menjamin kemananan lokasi tapak serta 

dalam perletakkan sumber penerangan bagian luar tersebut 

disesuaikan agar nantinya tidak mengganggu apabila terdapat 

aktifitas pengamatan langit malam. 

2) Penggunaan lampu LED pada area luar site serta dengan sistem 

otomatis yang dapat menyala ataupun padam pada watu dan jam 

yang telah di atur. 
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 Gambar 4.9 Lampu taman LED  

Sumber : https://id.pinterest.com [diakses 30 Januari 2022] 

 

2. Pedestrian dan Parkir Tepi Jalan 

Belum adanya pedestrian pada arean tepi jalan Sumpah Pemuda 

menjadikan bahaya pada pejalan kaki yang melintas di sekitar site. Parkir 

tersedia pada baguan selatan site, tepat di dekat gerbang masuk utama 

PKOR Sumpah Pemuda. 

Gambar 4.10 Pedestrian dan Parkir 

Sumber : Data Analisis Penulis, 2021 

Tanggapan : 

1) Untuk area sekitar site pada  bagian selatan tepat di jalan utama PKOR 

Wayhalim nantinya akan dibuatkan pedestrian yang layak dan 

nyaman dengan disertakan vegetasi peneduh diperuntukkan bagi 

pejalan kaki guna mempermudah transisi kegiatan di sekitar area 

bangunan. 

2) Menyediakan area lahan parkir kendaraan pada lokasi dalam site guna 

mengurangi tingkat kemacetan, namun untuk kendaraan bis nantinya 

akan ditempatkan parkir area luar tapak guna mempermudah manufer 

serta agar tidak mengganggu aktifitas kendaraan lain yang ada di 

dalam tapak. 

3) Penggunaan paving block sebagai perkerasan pedestrian sekitar site 

serta penggunaan grass block pada area sirkulasi pejalan kaki didalam 

site. Grass block merupakan salah satu jenis paving block dengan 

lubang ditengahnya dan dimana lubang tersebut nantinya akan 

ditumbuhi rumput dan berfungsi sebagai resapan air hujan. 
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Gambar 4.11 Grass Block 

Sumber : https://terraconblock.com [diakses 30 Januari 2021] 

 

G. Sirkulasi 

Terdapat 1 akses jalur untuk menuju ke lokasi tapak yaitu dari arah Barat 

yang dapat ditempuh melalui Pintu utama Gerbang PKOR serta dari arah 

barat melalui jalan Pangeran Senopati Raya yang merupakan akses dari 

pusat kota Bandar Lampung. Tepat bagian barat lokasi site terdapat jalan 

aspal yang mengitari hingga bagian utara site dengan lebar jalan berkisar 4 

m yang dipergunakan warga sebagai akses masuk ke lokasi site dalam 

mencari pakan bagi hewan ternak maupun akses untuk menuju kebun 

mereka. 

 

Keadaan eksisting : 

1) Pengaturan area alur sirkulasi parkir masih tidak sesuai standar dan 

terkesan tumpang tindih pada kondisi eksisting karena tidak adanya 

lahan parkir khusus stadion pada site bahkan lahan hijau pun digunakan 

sebagai lahan parkir pengguna stadion. 

2) Berdasarkan ketentuan standar stadion modern, pengaturan seharusnya 

tidak terlalu kompleks pertemuan arus sirkulasinya pada bagian depan 

karena banyak persimpangan, selain itu arus kendaraan keluar idealnya 

tidak berpapasan dengan kendaraan masuk sehingga terwujudnya 

pengaturan yang optimal. 
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Gambar 4.12 Sirkulasi 

Sumber : Data Analisis Penulis, 2021 

 

 

Tanggapan : 

1) Entrance utama kendaraan untuk keluar masuk ke lokasi tapak akan 

ditempatkaan melalui Jalan utama PKOR Wayhalim guna 

mempermudah akses sirkulasi kendaraan. 

2) Membedakan akses jalur keluar masuk untuk kendaraan roda dua 

maupun roda empat guna mencegah kepadatan kendaraan yang akan 

keluar masuk site.  

3) Menyediakan halte serta area drop zone di beberapa titik akses jalan 

utama untuk pengguna angkutan umum dan transportasi online 
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H. Utilitas 

Terdapat 3 sistem utilitas pada site diantaranya jaringan listrik, saluran 

drainase dan jalur air bersih. Untuk jaringan listrik disalurkan melalui tiang-

tiang penyalur utama disepanjang jalan utama PKOR. Kondisi saluran 

drainase disekitar site menggunakan sistem drainase terbuka dengan ukuran 

1x1m serta banyak ditumbuhi rumput liar disepanjang jalurnya yang 

menyebabkan aliran air dapat tersumbat dan dapat menimbulkan genangan 

di beberapa titik drainase. Pada bagian timur laut site terdapat gorong-

gorong yang berfungsi sebagai sitem pembuangan embung ITERA apabila 

kondisi airnya melebihi kapasitas dan diarahkan ke area lahan kosong 

dengan kondisi tanah rawa serta pada area tersebut terdapat sampah yang 

berasal dari warga ataupun pengguna jalan yang melintas dengan 

membuang sampah ke area tersebut.  
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Gambar 4.13 Utilitas 

Sumber : Data Analisis Penulis, 2021 

 

Tanggapan : 

1) Penyediaan air bersih untuk bangunan nantinya menggunakan sumur 

bor yang akan ditampung pada tangki dan didistribusikan sesuai 

kebutuhan. 

2) Penyediaan tempat pembuangan sampah agar mengurangi dampak 

negatif yang ditimbulkan dengan mengelompokkan antara sampah 

organik dan non organik.  

3) Pada saluran drainase nantinya akan dibuat tertutup dengan diberi 

perkerasan pada dinding saluran tersebut agar aliran air menjadi lebih 

lancar. 
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I. Iklim 

Provinsi Lampung termasuk kedalam iklim tropis-humid yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Angin 

 
Gambar 4.14 Data Iklim 

Sumber : https://hikersbay.com [diakses 30 Januari 2022] 

 

Kondisi angin di tiap tahunnya memiliki dua musim (bulan November-

Maret angin dari arah Barat hingga Barat Laut) dan (Juli-Agustus angin 

dari arah Timur hingga Tenggara. Suhu udara rata-rata berkisar 26°C-

28°C dengan puncak makmimum di angka 33°C dan titik terendah di 

angka 21°C. Daerah Lampung memiliki curah hujan sekitar 

168,95mm/bulan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar 5,83km/jam. 
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Gambar 4.15 Arah Angin 

Sumber : Data Analisis Penulis, 2022 

 

Tanggapan : 

1) Memaksimalkan dan memperbanyak bukaan bangunan pada area 

yang dilewati oleh angin guna mengalirkan udara untuk masuk 

kedalam bangunan yang akan memberikan hawa sejuk pada 

ruangan. 

2) Penggunaan dinding pembayang pada bangunan dengan overstek 

yang akan diberi beberapa vegetasi sebagai penyaring udara masuk 

ke dalam bangunan. 

 
Gambar 4.16. Ilustrasi Dinding Pembayang pada Bangunan 

Sumber : http://andyrahmanarchitect & Ilustrasi Penulis, 2021 

http://andyrahmanarchitect/
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2. Arah Sinar Matahari 

Puncak intensitas paparan sinar matahari tertinggi ada di pukul 12.00-

14.00 WIB. Lokasi site terpapar sinar matahari langsung tanpa adanya 

pembayang karna tidak adanya bangunan tinggi disekitarnya. 

  
Gambar 4.17 Arah Sinar Matahari 

Sumber : Data Analisis Penulis, 2021 

 

Keterangan : 

1) Kuning : Pagi (06.00-11.00 WIB) 

2) Merah : Siang (12.00-14.00 WIB) 

3) Oranye : Sore (15.00-18.00 WIB) 

 

Tanggapan : 

1) Pada bagian fasade bangunan nantinya akan didominasi oleh kaca 

dengan sistem double glazing guna mencegah sinar UV untuk masuk 

karna dapat memantulkan energi panas matahari guna menjaga suhu 
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ruangan. Sistem double glazing juga dapat meredam suara dari luar 

untuk masuk kedalam bangunan sehingga tidak menggangu aktifitas 

para pengguna. 

 
Gambar 4.18. Ilustrasi Penerapan Double Glazing Glass pada Bangunan 

Sumber : http://iqglassuk.com & Ilustrasi Penulis, 2021 

 

2) Penggunaan sun shading sebagai pelapis dinding bangunan guna 

mereduksi radiasi panas matahari. 

 
Gambar 4.19 Ilustrasi Penggunaan Sun  Shading pada Bangunan 

Sumber : http://www.constructionspecifer.com & Ilustrasi Penulis, 2021 

 
Gambar 4.20 Ilustrasi Penggunaan Skylight pada Bangunan 

Sumber : http://www.target.com & Ilustrasi Penulis, 2021 

 

3) Karna pada lokasi site cukup terpapar sinar matahari langsung maka 

dapat dimanfaatkan dengan penggunan solar panel pada bagian roof 

http://iqglassuk.com/
http://www.constructionspecifer.com/
http://www.target.com/
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top bangunan yang dapat menjadi sumber energi alternatif tambahan 

pada bangunan guna mengurangi penggunaan energi listrik PLN. 

 
Gambar 4.21 Penggunaan Solar Panel pada Atap 

Sumber :https://en.wikipedia.org [diakses 30 Januari 2021] 

 

4.2 Hasil Analisis Fungsi 

Analisis fungsi bartujuan guna mengetahui fungsi objek desain bangunan 

yang akan dirancang kembali yaitu bangunan Stadion Sumpah Pemuda Bandar 

Lampung. Fungsi bangunan terbagi menjadi tiga yaitu:  

1. Fungsi Primer,  fungsi utama bangunan Stadion Sepak Bola ialah sebagai 

tempat mengadakan pertandingan sepak bola baik dalam skala daerah 

maupun nasional.  

2. Fungsi Sekunder, menyediakan fasilitas rekrasi bagi para suporter 

olahraga sepak bola dan masyarakat umum Provinsi Lampung khususnya 

Bandar Lampung dalam melihat pertandingan sepak bola.  

3. Fungsi Penunjang, fungsi yang mendukung aktivitas pengguna dari 

keseluruhan kegiatan yang ada dalam bangunan, seperti penyediaan ruang 

toilet, mushola, kantin, dan ruang lain yang dapat menunjang aktivitas para 

pengguna bangunan. 
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4.3 Analisis Pengguna 

Hasil analisa perilaku kegiatan bertujuan untuk merumuskan kebutuhan 

ruang berkaitan dengan perancangan bangunan tersebut. Melalui proses analisa 

kriteria pengguna, menjabarkan kegiatan pengguna sehingga didapatkan 

kebutuhan ruang yang selanjutnya dirumuskan dengan standar ruang yang 

berlaku sehingga menghasilkan luasan ruang, luas kebutuhan, persyarata 

ruang, serta karakteristik ruang sehingga dapat mempermudah pemograman 

ruang dengan menggunakan matriks keruangan hingga zonasi ruang. 

 

A. Pelaku Kegiatan 

 

Penulis mengamati dan menggolongkan pengguna bangunan Stadion. 

Berikut hasil dari pengklasifikasian pengguna :  

Tabel 4.1. Kriteria Pengguna Ruang 

Pelaku Kegiatan Identifikasi Kegiatan Lama Kegiatan 

Pemain (Tim) Para atlit beserta pelatih dan 

anggota lainnya yang melakukan 

latihan maupun akan tampil 

dalam pertandingan. 

1,5 – 2 jam 

Pengunjung 

(Penonton) 

Penonton olahraga sepak bola dan 

masyarakat awam yang ingin 

melihat pertandingan sepak bola 

8 jam 

Pengurus Mereka yang mengelola 

manajemen dan mengatur 

prosedur operasional Stadion 

8 jam 

Karyawan Merupaka karyawan yang 

mengelola bidang umum dan 

menjamin kegiatan dan fasilitas 

di stadion berfungsi dengan baik. 

8 jam 

24 jam khusus divisi 

keamanan 

Media Pihak yang akan meliput atau 

menyiarkan pertandingan sepak 

bola di stadion. 

 

Sumber : Analisa Penulis, 2022 

 

B. Kegiatan Pengguna 

 

Penulis mengurutkan kegiatan tiap pengunua bangunan dengan tujuan 

mengetahui kebutuhan ruang tiap pengguna. Berikut ruang yang dibutuhkan 

pengguna stadion : 
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Tabel 4.2. Kegiatan Pengguna Ruang 

Pelaku Kegiatan Ruang yang 

dibutuhkan 

Pemain 

(Tim) 
Datang → Memarkir kendaraan → 

Masuk ke bangunan→ Menggunakan 

fasilitas penunjang 

 

→ Mengganti kostum → Pemanasan 

pemain → Latihan → Istirahat  

 

→ Mengganti kostum → Pemanasan 

pemain → Bertanding → Istirahat 

pertengahan babak 

 

→ Mendapat layanan pijat → 

Mendapat Instruksi dari pelatih → 

Bertanding babak akhir → 

Wawancara 

 

→ Pemain cidera dan ditandu keluar 

lapangan → Pemain mendapat 

penanganan dokter → Pemain 

pengganti istirahat di bangku 

cadangan berdampingan dengan 

pelatih dan anggota tim 

 

→ Istirahat / makan minum/ ibadah 

→ Pulang 

- Parkir 

- Lobby 

- Resepsionis 

 

- Ruang ganti pemain 

- Loker pemain 

- Ruang mandi 

- Ruang pemanasan 

- Ruang istirahat 

- Ruang Massage 

- Ruang Pelatih/wasit 

- Ruang Doping 

- Ruang Medis 

- Toilet 

- Lapangan Bola 

 

Ruang Konferensi Pers 

- Mushola 

- Kantin 

Pengunjung 

(Penonton) 
Datang → Memarkir kendaraan → 

Masuk ke bangunan→ Menggunakan 

fasilitas penunjang 

 

→ Berkumpul → Mencari Info → 

Membeli Tiket → Menonton 

pertandingan → Membeli makanan 

 

→ Istirahat / makan minum / ibadah 

→ Pulang 

- Parkir 

- Lobby 

- Resepsionis 

- Ruang Serbaguna 

- Pusat Informasi 

- Ticketing 

- Tribun VIP 

- Tribun Ekonomi 

- Ruang P3k 

- Toilet  

- Kantin/Kafe/Foodcourt 

- Mushola 

Pengurus Datang → Memarkir kendaraan → 

Masuk ke bangunan→ Menggunakan 

fasilitas penunjang 

→Memimpin seluruh kepala bidang 

→ Mengkoordinasi seluruh kepala 

bidang → Mengatur penyimpanan 

seluruh dokumen stadion → 

Meninjau segala masalah teknis dan 

perawatan bangunan stadion dan 

lapangan sepak bola → Menangani 

masalah administratif dan segala hal 

yang berhubungan dengan pihak 

- Parkir 

- Lobby 

- Resepsionis 

- Ruang Manajer 

- Ruang Sekretaris 

- Ruang Staff 

- Ruang Rapat 

 

- Toilet  

- Kantin/Kafe/Foodcourt 

- Mushola  
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umum → Mengatur keuangan 

instansi stadion → Melakukan 

pengawasan dalam pelaksanaan 

pertandingan → Mengatur segala 

urusan pegawai dan staff stadion → 

Merawat inventarisasi stadion 

 

→ Istirahat / makan minum/ ibadah 

→ Pulang 

Karyawan 

(Service) 
Datang → Memarkir kendaraan → 

Masuk ke bangunan→ Menggunakan 

fasilitas penunjang 

 

→ Operator Pertandingan  

→ Menjaga keamanan  

→ Mengontrol genset/trafo/listrik 

→ Penerimaan  

→ Penyimpanan   

→ Penyediaan air  

→  Penampungan sampah 

 

→ Istirahat / makan minum/ ibadah 

→ Pulang 

- Parkir 

- Lobby 

- Resepsionis 

 

- Ruang operator 

- Pos jaga keamanan 

- Ruang 

Genset/Trafo/Panel 

- Ruang Pompa 

- Loading dock 

- Gudang 

- Toilet  

- Kantin/Kafe/Foodcourt 

- Mushola 

Media Datang → Memarkir kendaraan → 

Masuk ke bangunan→ Menggunakan 

fasilitas penunjang 

 

→ Mengambil dokumentasi → 

Penyiaran kondisi pertandingan 

lewat televisi → Melakukan 

Wawancara → Melakukan 

koordinasi → Membersihakan diri 

- Parkir 

- Lobby 

- Resepsionis 

 

- Mixed Zone  

- Tribun Media 

- Ruang Siaran 

- Ruang Pers 

- Ruang Ganti 

Wartawan 

 
Sumber : Analisa Penulis, 2022 

 

C. Analisis Jumlah Pengguna 

Perancang mengestimasi jumlah pengguna berdasarkan kunjungan rata-

rata museum di Iindonesia. Hasilnya penlis merinci poin rata-rata kunjungan 

harian berdasarkan jenis aktifitas dan pengguna. Berikut data rincian 

penggunanya : 

Tabel 4.3. Waktu dan Kapasitas Ruang 

Jenis Pengguna Jumlah 

Pengguna 

Total 

Pengguna 

Durasi Waktu 

Reseptionis, informasi 4 4 12 jam 

Tiketing 20 20 11 jam 

Pemain (Inti dan cadangan) 

Official  

24 

15 

48 

30 

 

Wasit  6 6  
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Pengunjung Stadion 

(Penonton) 

35.000 35.000  1,5 - 2 jam x 6 

jam 

Media 20 20 1-2 jam 

Ruang P3K 

Ruang Medis 

Ruang Doping 

Ruang Pemanasan 

3 

1 

2  

Pengelola 

- Informasi 

- Sekretaris 

- Pimpinan 

- Wakil Pimpinan 

- Divisi Administrasi & 

Keuangan 

- Divisi Staff Keamanan 

- Divisi  Pemeliharaan 

- Karyawan 

 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

10 

5 

 

 

 

 

 

28 

8 jam 

Karyawan (Service) 

- Ruang Serbaguna 

- Ruang operator  

- Pos jaga keamanan 

- Ruang Genset/Trafo/Panel 

- Ruang Pompa 

- Loading dock 

- Gudang 

 

1 

1 

2 

6 

1 

1 

1 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

6 jam 

Penjaga Luggage Deposit 

Service 

1 1 6 jam 

Restauran / Kafetaria 

- Pelayan 

- Dapur 

- Kasir 

 

5 

4 

1 

 

 

10 

8 jam 

Toko Oleh-Oleh 

- Kasir 

- Karyawan 

 

2 

3 

 

5 

8 jam 

Total Pengguna 492 

Sumber : Analisa Penulis, 2022 

4.4 Analisis Kebutuhan Ruang 

A. Kebutuhan Ruang Tertutup 

Program ruang dihitung dengan melihat standar ruang, menentukan 

luas besaran per-ruang, jumlah ruang, dan besaran sirkulasi dengan maksud 

mengetahui luas total ruang. Acuan analisis kebutuhan ruang ini adalah : 

1) DA   = Data Arsitek 

2) TSS  = Time Server Standart 

3) DPU = SNI T-25-1991-03 : Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan 

Stadion, DPU (1991) 
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4) FIFA = FIFA Football Stadiums Technical and Recommendations, 

(2011) 

 

Tabel 4.4. Kebutuhan Ruang Penonton (Publik) 

No Jenis Ruang Kapasitas Standar Sirkulasi 

% 

Total 

Luas 

Sumber 

Zona Penonton (Publik) 

1 Lobby 500 org 2m2/orang - 1000 m2 DA 

2 Loket Tiket 20 unit 25m2/loket - 500 m2 DA 

3 Pusat Informasi 4 org/unit 2m2/org 30% 24 m2  

4 R. Serbaguna 300 org 2m2/org 30% 780 m2 DA 

5 Tribun VIP & 

Ekonomi 

35.000 0,4 m2/org 30% 18.200 

m2 

DA 

6 Ruang P3K 3 bed 

3 wastafel 

1 lemari 

peralatan 

2m2/org 

0,9m2/wastafel 

0,62m2/lemari 

30% 60,45 m2 DA 

DA 

DA 

7 Toilet Pria  

(5 unit) 

6 wc/unit 

6 urinoir/unit  

3 watafel/unit 

2m2/wc 

0,3m2/urinoir 

0,3m2/wastafel 

30% 95,55 m2 DA 

DA 

DA 

8 Toilet Wanita 

(5 unit) 

6 wc/unit 

8 watafel/unit 

2m2/wc 

0,3m2/wastafel 

30% 90,6 m2 DA 

Total Luas Ruang Zona Publik 20.750,6 m2 

Sumber : Analisa Penulis, 2020 

Tabel 4.5. Kebutuhan Ruang Pemain dan Pelatih (Semi Privat) 

No Jenis Ruang Kapasitas Standar Sirkulasi 

% 

Total 

Luas 

Sumber 

Zona Pemain dan Pelatih (Semi Privat) 

1 Ruang Ganti 

Pemain (2 unit) 

29 org/unit 1,26 m2/org 30% 94,64 m2 DA 

2 Loker Pemain 

(2 unit) 

29 org/unit 0,2 m2/org - 5,8 m2 DA 

3 Ruang Mandi 

(2 unit) 

4 ruang 

mandi/unit 

1,2m x 2m - 19,2 m2 DA 

4 Ruang Istirahat 

(2 unit) 

22 1,5 m2/org 30% 85,8 m2 DA 

5 Ruang Pijat  2 unit 12 m2/unit 30% 63,4 m2 DPU  

6 Ruang Pelatih 

(2 unit) 

4 org/unit 4 m2/org 30% 41,6 m2 DA 

7 Ruang Wasit 5 org 4,46 m2/org 30% 28,99 DA 

8 Ruang doping 

/medis 

2 unit 15 m2/unit - 30 m2 DPU 

9 Ruang laundry 4 mesin cuci 2mx1m/mesin - 12 m2 Asumsi 

10 Ruang Ganti & 

Loker Panitia 

(IP/MO) 

12 orang 5 m2/org 30% 78 m2 DPU 

11 Toilet 4 wc 

4 urinoir  

2 watafel 

2m2/wc 

0,3m2/urinoir 

0,3m2/wastafel 

30% 12,74 m2 DPU 

12 Lapangan 

Sepak Bola 

1 Lapangan 68mx105m - 7.140 m2 FIFA 

Total Luas Ruang Zona Publik 7.612,17 m2 

Sumber : Analisa Penulis, 2022 
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Tabel 4.6. Kebutuhan Ruang Zona Media 

No Jenis Ruang Kapasitas Standar Sirkulasi 

% 

Total 

Luas 

Sumber 

Zona Media 

1 Ruang Konfrensi 

Pers 

50 orang 1,5 m2/org 30% 97,5 m2 TSS 

2 Area 

Fotografer/Siaran 

8 orang 4,5 m2/org 30% 46,8 m2 DA 

3 Ruang Ganti 

Wartawan 

6 orang 1,2 m2/org 30% 9,36 m2 TSS 

4 Studio Radio 2 unit 9 m2/unit - 18 m2 Asumsi 

5 Studio Televisi 12 orang 4,5 m2/org 30% 46,8 m2 TSS 

6 Toilet Pria  

 

3 wc/unit 

4 urinoir/unit  

2 watafel/unit 

2m2/wc 

0,3m2/urinoir 

0,3m2/wastafel 

30% 10,14 m2 DA 

DA 

DA 

7 Toilet Wanita  4 wc/unit 

2 watafel/unit 

2m2/wc 

0,3m2/wastafel 

30% 11,18 m2 DA 

Total Luas Ruang Zona Media 239,78 m2 

Sumber : Analisa Penulis, 2022 

Tabel 4.7. Kebutuhan Ruang Zona Pengelola 

No Jenis Ruang Kapasitas Standar Sirkulasi 

% 

Total 

Luas 

Sumber 

Zona Pengelola 

1 Ruang Manager 

Stadion 

2 orang 4 m2/org 30% 10,4 m2 DA 

2 Ruang Asisten 

Manager 

2 orang 4 m2/org 30% 10,4 m2 DA 

3 Ruang 

Sekretaris 

1 orang 4 m2/org 30% 5,798 m2 DA 

4 Ruang Kepala 

Bidang 

1 orang 4 m2/org 30% 5,798 m2 DA 

5 Ruang Sub 

Bidang 

1 orang 4 m2/org 30% 5,798 m2 DA 

6 Ruang Staff 8 orang 4 m2/org 30% 46,384 

m2 

DA 

7 Ruang Rapat 30 orang 4 m2/org 30% 156 m2 DA 

8 Toilet Pria  

 

3 wc/unit 

4 urinoir/unit  

2 watafel/unit 

2m2/wc 

0,3m2/urinoir 

0,3m2/wastafel 

30% 10,14 m2 DA 

DA 

DA 

9 Toilet Wanita  4 wc/unit 

2 watafel/unit 

2m2/wc 

0,3m2/wastafel 

30% 11,18 m2 DA 

Total Luas Ruang Zona Pengelola 261,898 m2 

Sumber : Analisa Penulis, 2022 

Tabel 4.8. Kebutuhan Ruang Penunjang 

No Jenis Ruang Kapasitas Standar Sirkulasi 

% 

Total 

Luas 

Sumber 

Zona Penunjang 

1 Kafe (5 unit) 50 org/R 

Duduk 

5 org/R 

Pantry 

2 org/R Kasir 

Gudang 

1,6m2/org 

1,3m2/orang 

2m2/org 

10% dari 

area  

30% 

 

 

10% 

389,4 

m2 

DA 

TSS 

DA 

Asumsi 

2 Food Court 700 org/R 

Duduk 

1,6m2/org 

1,3m2/org 

30% 1.549,6 

m2 

DA 

TSS 
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2 org/Stan 

20unit 

2 org/Kasir 

4unit 

2m2/org DA 

3 Pertokoan/Marcandise 

(6 unit) 

6 org/unit  1,5 m2/org 30% 70,2 m2 DA 

4 Area Pameran 24 orang 1,5 m2/org 30% 47,8 m2 DA 

5 Mushola 30 orang 1,26 m2/org 30% 98,28 

m2 

DA 

6 Ruang Wudhu 

(2 unit) 

5 org/unit  0,2 m2/org 30% 7,8 m2 DA 

Total Luas Ruang Zona Penunjang 2.163,08 m2 

Sumber : Analisa Penulis, 2022 

Tabel 4.9. Kebutuhan Ruang Servis 

No Jenis Ruang Kapasitas Standar Sirkulasi 

% 

Total 

Luas 

Sumber 

Zona Servis 

1 Ruang Operator 1 unit 10mx5m - 50 m2 Asumsi 

2 Pos Satpam 2 unit 15 m2/unit - 30 m2 DPU 

3 Ruang Genset 2 buah 3 m2/mesin - 7,8 m2 Asumsi 

4 Ruang Trafo 1 buah 12 m2/mesin - 12 m2 Asumsi 

5 Ruang Panel 2 buah 4 m2/mesin - 4 m2 Asumsi 

6 Ruang Pompa 4 buah 4 m2/mesin - 16 m2 Asumsi 

7 Loading Dock 1 ruang 5mx7,5m - 37,5 m2 Asumsi 

8 Gudang 1 ruang 5mx7,5m - 37,5 m2 Asumsi 

Total Luas Ruang Zona Servis 194,8 m2 

Sumber : Analisa Penulis, 2022 

Tabel 4.10. Total Kebutuhan Ruang  

No Jenis Zona Besaran Kebutuhan Ruang 

1 Penonton (Publik) 20.750,6     m2 

2 Pemain dan Pelatih (Semi Privat) 7.612,17   m2 

3 Zona Media 239,78   m2 

4 Zona Pengelola 261,898 m2 

5 Zona Penunjang 2.163,08   m2 

6 Zona Servis 194,8     m2 

Jumlah Total Luas Bangunan 31.222,328 m2 

Sumber : Analisa Penulis, 2022 

 

Berikut ini adalah persyaratan bangunan gedung berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung : 

 KDB : maksimal 60%. Luas tapak  97.400 m² 

 Luas KDB Maksimum : 60% x 97.400 m²  = 58.440 m² 

 KLB : 1,5 

 Luas KLB Maksimum  1,5 x 58.440 = 87.660 m² 

 KDB bangunan ini memiliki luasan 48.255 m² dan KLB 69.095 m 

 KLB : Maksimum 2,4 
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 TLB : Maksimum 1-4 Lantai 

 GSB : 5 meter 

 KDH : 20-30%  : Maksimum 30% x 97.400 m²  = 29.220 m² 

 

B. Kebutuhaa Ruang Terbuka 

Berikut ini merupakan ketentuan satuan ruang parkir (SRP) yang dibagi 

atas tiga jenis kendaraan berdasarkan penentuan Standar Kebutuhan Parkir  

DirJen Perhubungan Darat, 1998: 

Tabel 4.11. Standar Kebutuhan Parkir Stadion 

No Jenis Kendaraan Satuan Ruang 

Parkir (m) 

1 Mobil penumpang gol I 

Mobil penumpang gol II 

Mobil penumpang gol III 

2,50 × 5,00 

2,50 × 5,00 

3,00 × 5,00 

2 Bus/truk 3,40 × 12,50 

3 Sepeda Motor 0,75 × 2,00 

Sumber : DirJen Perhubungan Darat, 1998 

 

Maka, analisis kebutuhan ruang parker bangunan stadion adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.12. Perhitungan Luas Parkir 

Pengguna Jml 

Peng-

guna 

Jenis Kendaraan Sirku-

lasi % 

Pengguna Kendaraan Jml  Unit 

Parkir 

Luas Total 

Persentase Jumlah 

Pengunjung 

Stadion 

(Penonton) 

35000 Gol I (12,5 m2) / 6 org 

Motor (1,5 m2 ) / 2 org 

Bus (42,5 m2)/ 40 org 

Kendaraan umum, dll 

100% 

100% 

100% 

- 

10% 

50% 

10% 

30% 

3.500 

17.500 

3.500 

583 

8.750 

9 

- 

14.600 m2 

26.250 m2 

76,5 m2 

- 

Tamu 100 Bus (42,5 m2) 40 org 100% 100% 100 3 127,5 m2 

Total Luas Parkir 41.054 m2 

Sumber : Analisa Penulis, 2022 
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C. Total Kebutuan Lahan 

Adapun hasil perhitungan kebutuhan ruang bangunan dan parkir, 

berikut total keseluruhan luas lahan yang di butuhkan : 

Tabel 4.13. Total Kebutuhan Lahan 

No. Kebutuhan Ruang Luas Ruang 

1 Bangunan Utama 31.222,328 m2 

2 Parkir 41.054 m2 

TOTAL LUAS LAHAN 72.276,328 m2 

Sumber : Analisa Penulis, 2022 
 

D. Persyaratan dan Karakteristik Ruang 

Tabel 4.14. Tabel Persyaratan  Ruang Zona Utama 
Jenis Ruang Akses-

bility 

Pencahayaan Penghawaan View Utiltas Akus-

tik 

Sifat 

Ruang Alami Buatan Alami Buatan Alami Buatan 

Lobby +++ ++ ++ + ++ + ++ + - Publik 

Loket Tiket +++ ++ ++ ++ - ++ - - - Publik 

Pusat 

Informasi 
++ ++ ++ + ++ + ++ - ++ Publik 

R. Serbaguna ++ ++ ++ + ++ + ++ - +++ Publik 

Tribun VIP +++ ++ ++ ++ - ++ ++ + ++ Publik 

Tribun 

Ekonomi 
+++ ++ ++ ++ - ++ + + ++ Publik 

Ruang P3K +++ ++ ++ ++ + + + - + Semi 

Privat 

Toilet 

Penonton 
++ + ++ +++ + - + ++ - Servis 

Ruang Ganti 

Pemain 
+++ + ++ + ++ + ++ + + Privat 

Loker Pemain +++ + ++ + ++ + ++ - + Semi 

Privat 

Ruang 

Pemanasan 
+++ ++ ++ ++ - ++ + + - Semi 

Privat 

Ruang Istirahat +++ + ++ + ++ + ++ - ++ Semi 

Privat 

Ruang 

Massage 
++ + ++ + ++ - + - + Privat 

Ruang Medis ++ + ++ + ++ + ++ + ++ Privat 

Ruang Kerja 

Pelatih & ass 
++ + ++ + ++ + ++ - ++ Semi 

Privat 

Ruang Istirahat 
Pelatih & ass 

++ + ++ + ++ + ++ - ++ Semi 
Privat 

Ruang Wasit 

& Juri 
+++ + ++ ++ + + ++ + - Semi 

Privat 

Ruang Ganti 
Wasit & Juri 

++ + ++ ++ + + ++ - + Privat 

Loker Panitia +++ ++ ++ + ++ + ++ + + Semi 

Privat 

Ruang Ganti 
Panitia 

+++ + ++ ++ + + ++ - + Privat 

Ruang 

koordinator 
Penyelenggara 

+++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + Semi 

Privat 

Lapangan 

Sepak Bola 
+++ ++ ++ ++ - +++ + +++ + Publik 

Technical Area 
(Bangku 

Cadangan) 

++ ++ ++ ++ - ++ - + - Publik 

Ruang 

Konfrensi Pers 
++ ++ ++ + ++ - ++ - +++ Publik 

Area 

Fotografer 
++ ++ ++ ++ - ++ - + - Publik 

Ruang 

Wartawan 
++ + ++ + ++ + ++ - ++ Semi 

Privat 
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Ruang Ganti 

Wartawan 
++ + ++ + + + ++ + - pRIV

AT 

Studio Radio ++ ++ ++ + ++ + ++ - ++ Semi 

Privat 

Studio Televisi ++ ++ ++ + ++ + ++ - ++ Semi 

Privat 

Ruang 

Manager 

Stadion 

++ ++ ++ + ++ + ++ + ++ Privat 

Ruang Asisten 
Manager 

++ + ++ + ++ + ++ + ++ Privat 

Ruang 

Sekretaris 
++ + ++ + ++ + ++ + ++ Semi 

Privat 

Ruang Kepala 

Bidang 
++ + ++ + ++ + ++ + ++ Semi 

Privat 

Ruang Sub 

Bidang 
++ + ++ + ++ + ++ + ++ Semi 

Privat 

Ruang Staff ++ ++ ++ + ++ + ++ + ++ Semi 

Privat 

Ruang Rapat ++ - ++ + ++ + ++ + +++ Privat 

Ruang 
Operator 

++ ++ ++ + ++ ++ ++ - ++ Servis 

Ruang Genset ++ - ++ + - + - + - Servis 

Ruang Trafo ++ - ++ + - + - + - Servis 

Ruang Panel ++ - ++ + - + - + - Servis 

Ruang Pompa ++ - ++ + - + - + - Servis 

Loading Dock ++ + ++ + - + - + - Servis 

Gudang ++ - ++ + - + - - - Servis 

Mushola ++ + ++ + + + ++ + ++ Semi 

Privat 

Lapak 

Makanan 
++ ++ + + - + _ + - Publik 

Parkir +++ +++ ++ + - ++ _ + - Publik 

Sumber : Data Analisa Penulis, 2022 
 

Keterangan : 

- Tidak dibutuhkan  

+ Cukup diperlukan 

++ Diperlukan 

+++ Sangat diperlukan 
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4.5 Analisis Program Ruang 

A. Hubungan antar Ruang Penonton 

 

 
Keterangan : 

Berhubungan 

Tidak berhubungan 

Gambar 4.22 Matrik Hubungan Ruang Penonton 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

 

 

 
Keterangan :  

Berhubungan 

Tidak berhubungan 

Jauh 

Gambar 4.23 Bubble Hubungan Ruang Penonton 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 
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B. Hubungan antar Ruang Pemain dan Official 

 

 
Keterangan : 

Berhubungan 

Tidak berhubungan 

Gambar 4.24 Matrik Hubungan Ruang Pemain dan Official 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

 

 

 
Keterangan :  

Berhubungan 

Tidak berhubungan 

Jauh 

Gambar 4.25 Bubble Hubungan Ruang Pemain dan Official 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 
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C. Hubungan antar Ruang Pengurus Stadion 

 

 
Keterangan : 

Berhubungan 

Tidak berhubungan 

Gambar 4.26 Matrik Hubungan Ruang Pengurus Stadion 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

 

 

 
Keterangan :  

Berhubungan 

Tidak berhubungan 

Jauh 

Gambar 4.27 Bubble Hubungan Ruang Pengurus Stadion 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 
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D. Hubungan antar Ruang Wartawan 

 

 
 

Keterangan : 

Berhubungan 

Tidak berhubungan 

Gambar 4.28 Matrik Hubungan Ruang Wartawan 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

 

 

 
Keterangan :  

Berhubungan 

Tidak berhubungan 

Jauh 

Gambar 4.29 Bubble Hubungan Ruang Wartawan 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 
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E. Hubungan antar Ruang Penunjang 

 

 
Keterangan : 

Berhubungan 

Tidak berhubungan 

Gambar 4.30 Matrik Hubungan Ruang Penunjang 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

 

 

 
Keterangan :  

Berhubungan 

Tidak berhubungan 

Jauh 

Gambar 4.31 Bubble Hubungan Ruang Penunjang 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 
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BAB V 

KONSEP  PERANCANGAN 

 

5.1. Konsep Dasar Perancangan 

Dasar pemikiran konsep perancangan redesain stadion sumpah pemuda ini 

dimulai dari konsep pendekatan Arsitektur Futuristik yang kemudian 

disesuaikan dengan tanggapan dari analisis kondisi eksisting.  

 

Gambar 5.1 Bagan Konsep Ruang 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

Pada dasarnya perancang membentuk prinsip-prinsap dasar objek 

rancangan dan prinsip-prinsip pendekatan sehingga di dapatkan konsep dasar 

perancangan arsitektur futuristik  sebagai berikut : 

a. Sebagai tempat dimana diselenggarakannya pertandingan sepak bola 

bertaraf internasional dengan didukung fasilitas-fasilitas yang berstandar 

internasional pada stadion anti kerusuhan supporter bola yang di terapkan 

pada :   

 

• Pembatasan antara tribun penonton dengan tribun penonton. 

• Tribun penonton dengan lapangan sepak bola.  

• Pemisahan pintu masuk atau keluar pada ke dua suporter.  
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• Menerapkan teknologi screening ketika suporter memasuki area 

stadion. 

b. Penentuan sirkulasi yang mudah, aman, dan nyaman 

c. Mencegah dan menangani kerusuhan seporter sepak bola diaplikasikan pada 

sebuah desain stadion. 

d. Membentuk bangunan yang akan membawa karakteristik Lampung dalam 

wujud monumental agar berisifat ikonik. 

 

5.2. Konsep Arsitektur futuristik pada Stadion Sumpah Pemuda 

Konsep perancangan diperoleh dari prinsip-prinsip desain Arsitektur 

Futuristik Menururt The American Heritage dictionaries, futuristik adalah 

Kepercayaan bahwa tujuan kehidupan dan  keinginan seseorang terletak di 

masa depan bukan masa sekarang ataupun masa lalu, pergerakan arstistik yang 

berasal dari Itali sekitar tahun 1910 dengan tujuan mengesplorasi energi, 

dinamis, dan kualitas dari kehidupan kontemporari khususnya yang terjadi 

pada gerakan dan kekuatan mesin mesin modern.    

Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju masa depan. 

Futuristik dalam segi arsitektur yaitu bagaimana membentuk citra pada 

bangunan yang mengesankan bahwa bagunan itu berorientasi ke masa depan 

atau citra bahwa bangunan itu selalu mengikuti perkembangan jaman yang 

ditunjukkan melalui ekspresi bangunan. 

Futuristik telah menjadi suatu kata yang lebih umum untuk mengangkat 

kecendrungan yang luas dalam desain bangunan yang modern yang sangat 

ingin menciptkan arsitektur dengan gaya masa depan ataupun sedikitnya gaya 

yang akan datang 10 tahun kemasa depan.  

 

Adapun poin-poin penting dari aspek tersebut yang digunakan sebagai 

teknik dasar perancangan sebagai berikut : 

1. ekspresi (bentuk) bangunan,  

2. fleksibilitas dan kapabilitas ruang dan  

3. teknologi yang diterapkan.  

 



141 
 

5.3. Konsep Tapak   

Konsep perancangan tapak memuat rencana pembagian zoning pada tapak 

berupa hasil interpretasi kawasan pada stadion sumpah pemuda.Perencanaan 

dan pembentukan ruang luar citra kawasan dengan aplikatif visual tema 

rancangan arsitektur futuristik. 

 

Gambar 5.2 Konsep Tapak 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

Pendekatan tema arsitektur futuristik mempunyai karakteristik bangunan yang 

dinamis dan kontras. Konsep programatik massa bangunan terbentuk 

berdasarkan fungsi, kegiatan, dan tema pendekatan arsitektur futuristik. 

Arsitektur futuristik memiliki salah satu aspek yaitu bentuk dinamis yang dapat 

terwujud dari garis-garis miring dan elips. Bentuk massa stadion sepak bola 

utama adalah oval agar kontras dengan bangunan lainnya sehingga menjadi 

point of interest dan diletakkan pada bagian tengah tapak agar menjadi pusat 

dari seluruh kegiatan yang ada. Bangunan penunjang lainnya berbentuk 

trapesium dan persegi agar lebih efisien. Setiap massa bangunan dihubungkan 

dengan ruang terbuka yang ramah bagi pengunjung difable karena tersedia 

ramp dan lift. 
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5.4. Konsep Keamanan  

A. Keamanan dalam Stadion 

Didalam stadion, tempat duduk penonton atau tribun dan sudah di 

pisahkan antar tribun lainnya dan dengan lapangan, sehingga suporter 

menjadi terpetak-patek tidak akan saling memprovokasi. Pemisah tribum 

menggunakan kaca dengan ketinggian sampai 5m dengan menggunakan 

material kaca Heat strengthened glass 2 kali lebih kuat dari kaca tempered 

mempunyai ketebalan 20mm dan anti peluru. 

 
Gambar 5.3 Konsep Keamanan dalam Stadion 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

 

B. Keamanan masuk dan keluar Stadion 

Penonton yang akan masuk ke Stadion harus menggunakan e-tiket yang 

berbasis teknologi scaner yang sudah berintegrasi dengan data pemilik e-

ticket. Setiap ada penoton yang mempunya rekam jejak kerusuhan maka 

otomatis penonton tersebut tidak bisa masuk ke dalam Stadion. Setiap 

tribun mempunyai 4 pintu  pintu masuk, setiap pintu masuk memiliki area 

screening mempunyai lebar 70cm. Area screening ialah area yang 

mengidentifikasi suporter yang bermasalah dengan suporter baik 
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Gambar 5.4 Konsep Keamanan dalam Stadion 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

 

Gambar 5.5 Konsep Keamanan dalam Stadion 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

Penonton yang sudah terprovokasi maka akan sulit untuk dikendalikan, 

dapat dikendalikan dengan cara memisah dua pihak penonton yang 

bertikai, yaitu dengan cara salah satu kubu dikurung di dalam stadion 

kemudian kubu lain diarahkan untuk keluar stadion dengan area dan pintu 

evakuasi yang berbeda. 
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Gambar 5.6 Konsep Jalur Evakuasi 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

5.5. Konsep Penentuan Sistem Zonifikasi 

Analisis sistem zonifikasi dan sirkulasi di dalam bangunan stadion sumpah 

pemuda  yang dirancang dan diarahkan supaya tidak terjadi keramaian dan 

kepadatan, (khususnya mengenai pengguna) dalam bangunan.  
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Gambar 5.7 Konsep Jalur Evakuasi 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

A. Analisis Zonifikasi Bangunan 

Konsep programatik penataan ruang dan zoning dikelompokkan 

berdasarkan FIFA Football Stadium Technical Recommendations and 

Requirements 5th Edition yaitu zoning dikelompokkan berdasarkan 

kegiatan pelaku yaitu pelaku pertandingan (atlet, pelatih, official 

pertandingan, wasit, dan lain-lain), tamu VIP/VVIP, media, dan penonton 

(termasuk penonton disabilitas). 

Zona publik dapat diakses oleh seluruh pengguna, maka zona ini 

mengeliling bangunan utama stadion sepak bola. Zona semi publik dapat 

diakses oleh beberapa pelaku yang disesuaikan dengan kegiatan/acara yang 

sedang berlangsung seperti pelaku pertandingan, tamu VIP/VVIP, media, 

dan pengunjung yang memiliki keperluan tersendiri. Zona privat hanya 

dapat diakses oleh pelaku pertandingan, dan tamu VIP/VVIP. Media 

memiliki akses dan zona tersendiri untuk menuju zona privat namun 

penonton tidak dapat mengaksesnya.  
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Dasar pertimbangan : 

• Zona Publik Menampung kegiatan yang bersifat umum atau ruang-ruang 

pelayanan umum.  

• Zona semi publik Menampung kegiatan yang tidak sepenuhnya terbuka 

hanya atau untuk kalangan tertentu.  

• Zona Privat Menampung kegiatan yang bersifat individu atau pribadi.  

 

B. Sistem Zonifikasi Bangunan 

 Dalam mengadakan penzoningan berdasarkan tingkat kebisingan karena 

bangunan yang dirancang merupakan bangunan tinggi dan luas maka 

analisa kebisingan terbagi atas tiga zoning yaitu :  

1. Sistem Zonifikasi Vertikal Analisis : 

• Zona tenang Untuk kegiatan yang memerlukan ketenangan tinggi 

seperti Ruang Pengelola  

• Zona transisi Merupakan zona perpindahan bersifat sebagai foyer atau 

pergantian ruang dari zona privat ke zona publik atau sebaliknya.  

• Zona publik Merupakan zona yang dapat dimasuki oleh publik atau 

umum sesuai dengan kegiatannya yang bersifat terbuka seperti 

kegiatan administrasi.  

 

Gambar 5.8 Konsep Jalur Evakuasi 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

Zonifikasi Vertikal sebagai Solusi bagi Para Pengguna Difabel. Dalam 

sistem zonifikasi bangunan secara vertikal dihasilkan penzoningan 

vertikal. Meskipun ketinggian bangunan relatif rendah (3 lantai) namun 

tetap disediakan lift dan pemberian ramp pada setiap perbedaan 

ketinggian lantai untuk pengguna bangunan yang difabel.  
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Dasar pertimbangan dalam perencanaan tentang sirkulasi vertikal adalah 

sebagai berikut. 

a. Dapat diakses oleh mereka yang mengalami gangguan mobilitas;  

b. Memenuhi untuk kegiatan yang diwadahi;  

c. Memenuhi tuntutan keprivasian, kenyamanan dan keamanan.  

Selain sebagai unsur transportasi antar lantai, sirkulasi vertikal juga 

berfungsi sebagai unsur kegiatan antar lantai sesuai dengan dasar 

pertimbangan di atas, maka sistem sirkulasi vertikal dalam perencanaan 

bangunan Stadion Sumpah Pemuda menggunakan:  

a. Ramp, bidang miring sebagai alternatif alat sirkulasi penggunaan 

bangunan yang mengalami gangguan mobilitas atau memang tidak 

memungkinkan menggunakan tangga sebagai alat sirkulasi.   

b. Lift / elevator, digunakan sebagai alat penunjang sirkulasi bangunan 

berlantai tiga atau lebih diutamakan untuk pengunjung Stadion yang 

mengalami gangguan mobilitas, orang tua, dan ibu hamil 

 
Gambar 5.9 Ilustrasi Lift 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

Asumsi perhitungan kebutuhan lift dan ramp (Neufert,:178-82). 

Kebutuhan lift hanya diperhitungkan untuk pengguna bangunan yang 

memiliki cacat tubuh (asumsi 2 % : 0,02 X 391 orang = 7,82 ~ 8 orang ; 

termasuk pengunjung/tamu)  

Ukuran Kabin : Panjang (Pintu) 1,3 M ; Lebar 1,7 M ; Tinggi 2,2 M.  

Ukuran Terowongan : Panjang 1,9 m ; Lebar  1,8 m ; Tinggi 3,2 m ; HSK 

min 1,4 m ; HSG min 1,4 m.  

Ukuran  lift   

HS K  

HSG  
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Gambar 5.10 Ilustrasi Ramp 

Sumber : http://e-journal.uajy.ac.id/ 

 

Ramp disediakan pada seluruh ruangan pada bagian yang memiliki 

perbedaan ketinggian lantai maupun pada lorong tangga darurat 

2. Sistem zonifikasi horisontal 

Sistem zonifikasi horisontal merupakan zoning kawasan yang berkaitan 

dengan kondisi eksisting kawasan sekitarnya serta berkaitan dengan 

sirkulasi bangunan dengan kawasan sekitarnya. Dalam penzoningan ini 

potensi dan keadaan kawasan sangat berpengaruh terhadap hasil 

penzoningan, dan penzoningan ini dibagi dalam tiga cara :  

• Zona yang berkaitan langsung dengan kegiatan publik dan bersifat 

terbuka bagi kawasan.  

• Zona yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan umum dan 

kawasan.  

• Zona privat kawasan yang merupakan sifat tertutup.  
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5.6. Konsep Bentuk 

A. Bentuk Dasar dan Gubahan Massa 

Bertujuan untuk menentukan bentuk bangunan sebagai dasar merancang 

wadah kegiatan sesuai dengan fungsi yang diwadahi. Dasar pertimbangan:  

1. Memiliki aksesibilitas tinggi. 

2. Kemudahan penataan massa maupun penggabungan massa. 

3. Kemudahan penataan massa maupun penggabungan massa. 

4. Kesesuaian dengan fungsi, karakter kegiatan dan tuntutan ruang. 

Bentuk massa dasar stadion direncanakan dengan pertimbangan terhadap 

bentukan massa stadion sesuai dengan pendekatan Arsitektur Futuristik : 

 

Gambar 5.11 Konsep Gubahan Massa 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

Untuk menampilkan suatu sifat dominan dari Arsitektur Futuristik 

ungkapan massa Stadion Sumpah Pemuda ini, dapat dicapai melalui 2 

langkah, yaitu :  

1. Dominan Bentuk 

Akan dicapai dengan bentuk-bentuk yang menonjol, dinamik dan 

penggunaan bidang/garis diagonal serta bentuk-bentuk modifikasi agar 

lebih berkesan  
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2. Dominan Warna sepesifik sesuai dengan karekeristik futuristic 

 
Gambar 5.12 Konsep Bentuk Dasar Massa Stadion 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

Konsep bentuk yang dipakai berupa bentuk elips mengikuti bentuk lapangan 

sepakbola yang berbentuk persegi panjang sehingga tidak ada penonton 

yang mempunyai jarak pandang terlalu jauh. 

 

B. Tampilan Bangunan 

Sistem Pencahayaan sebagai pertimbangan terhadap tampilan bangunan  

1. Dimensi bukaan  

Sebagai sumber penghawaan dan pencahayaan alami. Jumlah dan ukuran 

bukaan akan mempengaruhi tampilan bangunan stadion ini.  

2. Solar control device 

Mengurangi pemanasan dalam ruangan akibat sinar matahari langsung. 

Penggunaan Cantilever Louvers untuk memantulkan sinar matahari 

sehingga tribun penonton tidak mendapat sinar matahari langsung. 

Bentuk atap yang lengkung menghindari arah sinar matahari yang tegak 

lurus. 
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3. Solar collector roof  

Atap stadion yang dimanfaatkan sebagai penempatan Photovoltaic yang 

dimanfaatkan sebagai sumber energi alami yaitu sinar matahari. 

  
Gambar 5.13 Penggunaan Cantilever Louvers 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

  
Gambar 5.14 Konsep Bentuk Tampilan Bangunan Stadion 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

5.7. Konsep Struktur  

Struktur pondasi dari stadion utama sepak bola adalah pondasi tiang pancang. 

Hal tersebut dikarenakan stadion utama sepak bola merupakan bangunan 

bentang lebar yang memiliki 4 tingkatan lantai dan harus mampu mewadahi 

pengunjung dalam jumlah banyak (kapasitas penonton minimum 30.000), 

sehingga beban mati dan hidup yang diterima sangat besar. Pondasi tiang 

pancang mampu menahan beban yang besar dan mencapai daya dukung tanah 

yang paling keras.  

Desain Stadion Sumpah Pemuda tetap mempertahankan bentuk elips yang 

mengelilingi lapangan sepak bola. Oleh karena itu, dimensi elips mengikuti 

dimensi lapangan. Apabila jarak pandang nyaman penonton terdekat adalah 

antara 10-25 m. dengan demikian  diperoleh dimensi elips bagian dalam adalah 

antara 100-115 m. Bangunan berbentuk elips maka modul struktur terbagi 
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menjadi dua yaitu modul untuk bentuk persegi dan modul struktur untuk bentuk 

lengkung, untuk bentuk persegi direncanakan berdimensi 50x80 m, maka 

penggunaan grid yang menyesuaikan dengan dimensi adalah 8,0x10,0 m, 

sedangkan pada bentuk bangunan lengkung (setengah lingkaran) akan 

memiliki jari-jari sebesar 50-90 m, dengan mempertimbangkan kemudahan 

pembagian dan pengukuran derajat grid radial, maka digunakan derajat grid 

yang merupakan kelipatan sudut-sudut istimewa yaitu 0,5x15o yaitu 7,50 dan 

tercipta grid radial dengan jarak terpendek 7,5 m serta grid terjauh 10 m. 

 

 

Gambar 5.15 Penentuan Modul Struktur Stadion 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

Adapun konsep struktur bangunan Stadion Sumpah Pemuda sebagai berikut  

Tabel 5.1. Konsep Struktur Bangunan 

Sistem Penerapan Gambar 

 

 

 

Sub Structure 

Kaki 

 

 

 

Pondasi Sumuran dan 

Pondasi Tiang 

Pancang 

  

a) Pondasi Sumuran, b) Tiang Pancang 

 

 

Mid Structure 

Badan 

 

 

Kolom Beton 

Balok WF 

Sistem struktur Baja WF membawa beban 

dengan aman dan efektif semua gaya yang 

bekerja pada bangunan, kemudian dikirim ke 

pondasi. Berbagai beban dan gaya yang bekerja 

pada bangunan termasuk beban vertikal, 
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Menggunakan 

Struktur Curtain Wall 

horizontal, getaran, perbedaan suhu, dsb. Sistem 

Konstruksi Baja WF merupakan material yang 

memiliki sifat structural yang sangat baik. Sifat 

Baja WF memiliki sifat kekuatan tinggi dan 

kuat pada kekuatan tarik maupun tekan. 

 

 

 

Upper 

Structure 

Kepala 

 

 

 

Kuda – Kuda Beton 

  

 Keuntungan : 

 strukturnya yang ringan. Hal ini dikarenakan 

setiap materi didistribusikan secara spasial 

dengan sedemikian rupa sehingga mekanisme 

transfer beban bekerja menjadi beban-beban 

aksial. Akibatnya, semua bahan di setiap 

elemen yang dipasang dapat digunakan 

secara maksimum. Selain itu juga, struktur 

space frame saat ini dibangun dengan bahan 

baja atau aluminium, dengan berat sendiri 

bahan yang relatif ringan. Hal ini menjadi 

dasar yang sangat penting dalam perencanaan 

atap bentang besar. 

 memiliki kekakuan yang cukup meskipun 

memiliki struktur yang ringan. Hal ini 

disebabkan oleh adanya elemen tiga dimensi 

unsur-unsur penyusunnya yang bekerja 

secara penuh dalam menahan beban beban 

terpusat simetris. Struktur space frame juga 

memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar 

dalam tata letak dan posisi kolom. 

 Space frame dapat diproduksi secara 

sederhana melalui prefabrikasi unit, sesuai 

dengan ukuran dan bentuk standar yang 

sering digunakan. Unit-unit tersebut dapat 

lebih mudah diangkut dan lebih cepat dirakit 

oleh tenaga kerja semi-terampil. sehingga 

struktur space frame dapat dibangun dengan 

biaya yang lebih rendah. 

 

Sumber : Analisa Penulis, 2022 

 

5.8. Konsep Interior 

Penciptaan ruang megacu pada ekspresi high tech yang ingin ditunjukkan pada 

interior ruang dalam yang dapat di aplikasikan dan sesuai dengan fungsi 

masingmasing ruangan yang akan digunakan. 
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Gambar 5.16 Interior ruang koridor 

Sumber : tooko.archi/binnenkijken, 2022 

 

Interior ruang koridor menuju lapangan di desain dengan pemberian model 

dinding dan Sebagian langit-langit modern bermaterialkan kaca sesuai dengan 

konsep high tech yang berbentuk heksagon disertai dengan logo tim sepak bola 

Badak Lampung untuk memberi kesan sebagai gerbang memulai 

pertarungan/pertandingan untuk membentuk konsentrasi kesiapan sebelum tiba 

di lapangan.  

 

Gambar 5.17 ruang penerima 

Sumber : tooko.archi/binnenkijken, 2022 

 

Interior ruang penerima/hall didesain dengan konsep high tech yaitu transparan 

dengan penggunaan material kaca dan pewarnaan yang cerah dan merata.   
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Gambar 5.18 area bersantai para pengunjung 

Sumber : tooko.archi/binnenkijken, 2022 

 

Terdapat break out area pada dinding luar yang menggunakan elemen baja 

renggang dan secondary skin dengan elemen kaca yang menghasilkan pantulan 

cahaya dinamka warna bagi penggunanya.   

 

Gambar 5.19 Ruang ganti pemain 

Sumber : tooko.archi/binnenkijken, 2022 

 

Ruang ganti pemain menggunakan preseden dari ruang ganti pemain Allianz 

Stadium yaitu dengan konsep penggunaan kursi panjang dan pewarnaan merata 

pada ruangan sesuai dengan konsep Arsitektur futuristik. 
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Gambar 5.20 Lounge vip 

Sumber : tooko.archi/binnenkijken2022 

 

Vip lounge stadion Sumpah Pemuda Lampung direncanakan akan berada pada 

posisi lantai paling atas dengan fasad kaca dan view langsung mengarah ke 

lapangan sepak bola.   

 

Gambar 5.21 Stadion krasnodar 

Sumber : tooko.archi/binnenkijken, 2022 

 

Tribun stadion menggunakan preseden dari tribun stadion Krasnodar. Untuk 

dapat menampung 35000 penonton tribun ini dirancang dengan 3 lapisan dan 

memiliki 15 tingkatan pada setiap lapisannya.   
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5.9. Konsep Pencahayaan  

A. Sistem Pencahayaan Alami 

Sesuai kriteria Arsitektur Futuristik dan  High-Tech yang berkarya dengan 

cahaya (sculpting with light), gaya transparan dari penggunaan kaca dan 

bentuk-bentuk dengan bahan dasar yang ringan menghubungkan antara 

teknologi High-Tech dengan sinar matahari di daerah tropis. 

Kesinambungan dari struktur baja yang dikombinasikan dengan sifat 

renggang kaca secara optimal telah meningkatkan ide-ide kontemporer dari 

pencahayaan dan transparansi. Pada daerah tropis, matahari berada di 

belahan utara dan selatan dalam waktu yang hampir sama. Dengan demikian 

maka lintasan matahari sepanjang hari tidak beranjak jauh dari titik timur-

barat. Prinsip pencahayaan alami dalam kajian High-tech adalah 

memaksimalkan penggunaan baja dan kaca pada bukaan (jendela), dinding, 

dan atap secara selaras, tanpa ada penonjolan di masing-masing bagian, 

dalam arti hibrid. Ini dapat memperlihatkan tampilan lansekap. bangunan 

dari dalam, mengesankan konservatori raksasa, kulit kaca menyelimuti 

sekaligus mengekspos kegiatan ruang luar dan dalam.  

 

Gambar 5.22 Tampilan lanskap bangunan dari dalam keluar 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

Banyaknya pencahayaan matahari yang diterima oleh Stadion Olahraga di 

Depok menyebabkan pemanasan di dalam tribun maupun ruangan. 

Teknologi kaca dan baja high-tech memberikan solusi susunan kaca emisi 

rendah yang dapat mengurangi efek pemanasan secara drastis, Konsep ini 

memperoleh nilai lebih, yaitu memanfaatkan pencahayaan alami dengan 
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gaya “Konservatori Raksasa High-Tech”, dan juga mengurangi akibat 

masuknya pencahayaan berlebih dengan menggunakan teknologi kaca dan 

baja high-tech. Untuk mengurangi pemanasan akibat cahaya masuk ke 

dalam ruang stadion, maka sekeliling tribun bagian dalam dibuat cantilever 

lauvers sebagai penadah, memantulkan sinar matahari ke luar tribun. 

 

Gambar 5.23 Skema pemanfaatan pencahayaan alami dalam arsitektur High-tech 

Sumber :Ilustrasi Penulis, 2022 

 

Contoh  penggunaan  sistem  pencahayaan  alami  dalam  lingkup  High-

Tech  secara teknis adalah: 

1) Memasukkan cahaya matahari secara optimal dan mencegah 

penyinaran matahari secara langsung, yaitu dengan penggunaan sun 

screen. Pemakaian Sun Screen yang berfungsi sebagai penghalang sinar 

langsung dari matahari yang panas menyengat dan didasarkan terhadap 

pertimbangan :  

 Kenyamanan ruang 

 Efisiensi biaya operasional. 

2) Penggunaan sky light pada ruang-ruang yang tidak memungkinkan 

untuk memeberi bukaan pada pada tembok. 
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B. Sistem Pencahayaan Buatan 

Menggunakan lampu-lampu sebagai pengganti cahaya matahari, contoh 

jenis dari lampu berdasarkan fungsi kegiatan atau ruang adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 5.24 Jenis-Jenis Lampu Spotlight 

Sumber : Gerald Millerson 

 

 

Gambar 5.25 Pencahayaan pada Obyek Bergerak 

Sumber : Gerald Millerson 

 

 Lampu spot (merkuri) digunakan pada lapangan sepak bola dan area 

atletik yang membutuhkan penerangan extra kuat terutama padqa malam 

hari 

 Fluorisensi digunakan untuk ruang-ruang yang membutuhkan kuat 

penerangan tinggi, yaitu dengan penggunaan fluorisensi jenis jenis 

daylight dengan berbagai kuat penerangan sesuai dengan kebutuhan. 
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 Lampu fluorescent berbentuk pipa atau bumbung diisi dengan gas neon. 

Kita kenal pula pengisian lampu-lampu fluorescent dengan gas natrium, 

uap air raksa, helium, argon dan sebagainya. 

 Lampu TL dan Lampu Pijar Digunakan untuk ruang-ruang yang 

membuthkan penerangan sedang/kecil, misalnya ruang pengelola, Ruang 

ganti pemain, lavatory. 

 Follow Spats Lampu ini digunakan untuk obyek yang bergerak seperti 

pemain sepakbola, atlet olah raga atletik, penyanyi konser dan lain-lain. 

 

5.10. Konsep Utilitas Jaringan Listrik 

Sistem kelistrikan yang digunakan adalah menggunakan PLN sebagai 

sumber dan penggunaan Energi dari PV Modul sebagai tenaga cadangan.   

 

Gambar 5.26 Sistem Kelistrikan yang Digunakan 

Sumber : Ilustrasi Penuls, 2022 

 

a) PLN 

 

Gambar 5.27 Skema Kelistrikan yang Digunakan 

Sumber : Ilustrasi Penuls, 2022 

EMD (Electric Main Distribution), pusat penistribusian aliran listrik. 

 

b) Skema Pendistribusian 

 

Gambar 5.28 Bagan Distribusi PLN 

Sumber : Ilustrasi Penuls, 2022 
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Sumber energi yang digunakan adalah sistem konstruksi hemat energi yaitu 

memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi utama pengganti 

energi listrik dengan teknologi modern PV. 

 

 

Gambar 5.29 Bagan Distribusi PV 

Sumber : Ilustrasi Penuls, 2022 

 

5.11. Konsep Sistem Distribusi Air Bersih 

A. Konsep distribusi air bersih 

Sistem distribusi air bersih pada bangunan ini diperoleh dari air daur 

ulang pada site dan PDAM dengan sistem pendistribusian yang 

digunakan adalah downfeed. Cara kerja sistem ini adalah dengan 

menggunakan gaya gravitasi dari tangki air. 
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Gambar 5.30 Distribusi Air Bersih 

Sumber : Ilustrasi Penuls, 2022 

 

B. Konsep Air Kotor dan Air Hujan 

Untuk mengatur penyediaan dan pengelolahan siklus air pada bangunan 

stadion dengan mendaur ulang air hujan dan air kotor melalui filtrasi agar 

dapat digunakan kembali.  

 

Gambar 5.31 Bagan Distribusi PV 

Sumber : Ilustrasi Penuls, 2022 

 

C. Drainase Lapangan  

Dalam perencanaan sistem drainase bawah permukaan (Subdrain) 

lapangan sepak stadion sumpah pemuda Lampung ada beberapa lapisan 

bahan yang digunakan. Berikut gambar detail perencanaan subdrain 

lapangan sepak bola Sumpah Pemuda Lampung.  



163 
 

 

Gambar 5.32 Drainase Lapangan Sepak Bola 

Sumber : FIFA Football Stadiums Technical recommendations and requirements 

 

  

5.12. Sistem Proteksi Kebakaran 

Menurut peraturan menteri PU NO 26-PRT-M-2008 bangunan yang harus 

dan wajib mempunyai system proteksi kebakaran adalah bangunan yang 

berada lebih dari 15 meter di atas tanah atau gedung berlantai empat atau 

lebih.  

Bangunan stadion sumpah pemuda Lampung merupakan fasilitas umum/ 

bangunan publik yang memungkinkan banyak pengguna didalamnya 

sehingga penulis mengasumsikan bahwa stadion sumpah pemuda Lampung 

memerlukan sistem proteksi kebakaran seerti alat pemadam ringan (APAR) 

dan Hydant.  

 

APAR merupakan alat pemadam ringan, digunakan untuk memadamkan api 

dan mengendalikan kebakaran kecil. APAR pada umumnya berbentuk 

tabung dan ringan dengan isi bahan pemadam api bertekanan tinggi. APAR 

yang digunakan pada rancangan stadion ini adalah APAR jenis air dan 

APAR serbuk kimia.  

 APAR jenis air (Water) adalah jenis APAR yang disikan oleh Air dengan 

tekanan tinggi. APAR jenis air ini merupakan jenis APAR yang paling 
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Ekonomis dan cocok untuk memadamkan api yang dikarenakan oleh 

bahan-bahan padat nonlogam seperti Kertas, Kain, Karet, Plastik dan lain 

sebagainya. 

 APAR jenis serbuk kimia atau dry chemical powder fire extinguisher 

terdiri dari serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari 

Monoamonium danammonium sulphate. Serbuk kering kimia yang 

dikeluarkan akan menyelimuti bahan yang terbakar sehingga 

memisahkan Oksigen yang merupakan unsur penting terjadinya 

kebakaran. APAR jenis dry chemical powder ini merupakan Alat 

pemadam api yang serbaguna karena efektif untuk memadamkan 

kebakaran di hampir semua kelas kebakaran. 

 

 

Penempatan Tabung Pemadam / APAR (Alat Pemadam Api Ringan) diatur 

dalam Permenakertrans RI No 4/MEN/1980 yaitu :  

1. Mudah dilihat, diakses dan diambil serta dilengkapi dengan tanda 

pemasangan APAR / Tabung Pemadam. 

2. Tinggi pemberian tanda pemasangan ialah 125 cm dari dasar lantai tepat 

di atas satu atau kelompok APAR bersangkutan (jarak minimal APAR / 

Tabung Pemadam dengan laintai minimal 15 cm). 

3. Jarak penempatan APAR / Tabung Pemadam satu dengan lainnya ialah 

15 meter atau ditentukan lain oleh pegawai pengawas K3 atau Ahli K3.  

4. Semua Tabung Pemadam / APAR sebaiknya berwarna merah.  

 

5.13. Hydrant 

Hydrant merupakan alat pemadam kebakaran dengan sistem pemadaman 

menggunakan media air. Hydrant yang digunakan pada rancangan stadion 

sumpa pemuda Lampung ini dalah hydrant taman.  
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Gambar 5.33 Distribusi Air Bersih 

Sumber : http://anakrantauans.blogspot.com/ 

 

Standar instalasi hydrant mengacu pada peraturan SNI No. 03-1735-2000 

yang memudahkan mobil dan petugas pemadam kebakaran mengakses 

dengan bebas sepanjang 50 meter menuju hydrant tanpa mengalami 

hambatan. Biasanya hydrant diletakkan pada ruangan terbuka dekat dengan 

pintu darurat. Jarak pemasangan berkisan antara 35-38 meter antara 1 

dengan yang lain. 
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BAB VII 

PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 

Perancangan ini mengangkat judul Redesain Stadion Sumpah Pemuda di 

Bandar Lampung. Kompleks olahraga PKOR merupakan sarana untuk 

melakukan berbagai kegiatan olahraga didalamnya. Dengan diredesainnya 

Stadion Sumpah Pemuda di kawasan PKOR di Kota Bandar Lampung dapat 

mewadahi kegiatan olahraga dan sebagai tempat berlatih atlet untuk 

meningkatkan kemampuannya serta dapat digunakan oleh masyarakat umum 

sebagai arena olahraga prestasi maupun rekreasi. Nantinya komplek olahraga 

PKOR dapat juga digunakan sebagai venue event olahraga tingkat nasional 

seperti PORKOT, PORDA, PON, serta event olahraga lainnya. 

Prinsip pendekatan dimasukkan dalam setiap analisis sehingga memiliki 

karakteristik tersendiri dan membuat perbedaan dari rancangan lainnya. 

Perancangan ini memiliki konsep Techno Futuristic Sport Center dimana 

mengadaptasi teknologi dalam setiap perancangan sehingga tercipta bangunan 

yang modern futuristik dengan menonjolkan struktur-struktur dan utilitas yang 

terekspos dengan material fabrikasi seperti kaca, baja, alumunium yang 

ditampilakan pada fasad maupun interior bangunan. 

 

7.2 Saran 

 

Berdasarkan pengalaman dalam proses penulisan Laporan Persiapan 

Tugas akhir ini, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan untuk 

mendukung penulisan Laporan Persiapan Tugas akhir selanjutnya dapat lebih 
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baik dan dapat menyempurnakan laporan Penulis ini. Berikut saran dari 

penulis : 

1. Sebelum memulai analisis dan perancangan lebih dahulu melakukan riset 

dan mendata sebanyak mungkin mengenai pendekatan yang dipakai. 

Khususnya dalam segi tanggapan terhadap kondisi eksisting tapak. 

2. Dapat lebih mengeksplor bentukan fasad dan tapak sesuai dengan prinsip 

metode eksplorasi bangunan Arsitektur Futuristik. 

3. Dalam sistematis penulisan harus memperhatikan peraturan penulisan 

yang sesuai dengan institusi 
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